
 
 

 

 

 

 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
 

 

งบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 งบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ                       

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ขอมูลทางการเงินระหวาง

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

(มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ี

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับ

ขอมูลทางการเงินระหวางการดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปน

ผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวา

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเชื่อม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซึ่งอาจ

พบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ันขาพเจาจึงไมแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทานได 
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ขอสรุป 

 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 

 

เรื่องอ่ืน 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 งบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบ

แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ของ

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) สําหรับ

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน โดยใหขอสรุป

อยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 

 

 

 

 

 

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 6105 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

14 สิงหาคม 2557
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 551,915              573,414         551,743             573,243         

ลูกหนี้การคา 3,4 1,138,177           1,106,562      1,138,177          1,106,562      

ลูกหนี้อื่น 3 69,367                16,001           69,367               16,001           

สินคาคงเหลือ 1,019,878 1,097,358      1,019,878          1,097,358      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 127,377 117,093         126,438             116,163         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,906,714           2,910,428 2,905,603          2,909,327 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 3,145,020           3,044,774 778,676 786,981 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 -                      -                12,854 12,854 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 7 1,580,604           1,639,963      1,580,604 1,639,963 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของ 3 5,611,935           5,608,477      5,611,935          5,608,477      

ดอกเบี้ยคางรับระยะยาว 3 684,644              625,912         684,644             625,912         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 8 1,675,474           1,738,863      1,675,474          1,738,863      

สินทรัพยไมมีตัวตน 1,101 1,270             1,101                 1,270             

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9 105,218 52,348           105,218             52,348           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,406 10,410           2,460                 7,491             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,809,402         12,722,017 10,452,966        10,474,159 

รวมสินทรัพย 15,716,116         15,632,445 13,358,569        13,383,486 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 15 -                      -                -                    -                

เจาหนี้การคา 547,715 395,970 547,715 395,970

เจาหนี้อื่น 3 238,848              155,312 238,848 155,312

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 1,008,289 993,781 1,008,289 993,781

ภาษีเงินไดคางจาย 11,663 -                11,663 -                

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 156,603 172,012 156,504 171,915

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,963,118           1,717,075 1,963,019          1,716,978 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10 1,908,418 2,411,792      1,908,418          2,411,792      

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9 7,431 8,853             7,431                 8,853             

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 11 102,867 101,226         102,867             101,226         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,018,716           2,521,871 2,018,716          2,521,871 

รวมหนี้สิน 3,981,834           4,238,946 3,981,735          4,238,849 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2557 2557 2557 2557

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

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

สวนเกินมูลคาหุน

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

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

ยังไมไดจัดสรร 11,025,050 10,670,842 8,116,834 7,884,637 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (550,768) (537,343) -                    -                

รวมสวนของบริษัทใหญ 11,734,282         11,393,499 9,376,834          9,144,637 

รวมสวนของผูถือหุน 11,734,282         11,393,499 9,376,834          9,144,637 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 15,716,116         15,632,445 13,358,569        13,383,486 

-                      -                -                    -                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได

รายไดจากการขาย 1,890,985 2,180,844 1,890,985 2,056,057 

รายไดเงินปนผลรับ 3,5,7 11,387            8,540              39,398 34,031            

ดอกเบี้ยรับ 3 60,824            55,332            60,824 55,283            

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 23,072            -                  23,072            -                  

รายไดอื่น 1,912              1,785              1,912 1,785 

รวมรายได 1,988,180       2,246,501 2,016,191       2,147,156 

คาใชจาย

ตนทุนขาย 3 1,581,063 1,873,199 1,581,063 1,729,967 

คาใชจายในการขาย 41,294 49,864 41,294 44,307 

คาใชจายในการบริการ 3 68,089            65,968 68,089 52,091 

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 -                  -                  8,305              -                  

ขาดทุนจากการตั้งสํารองหนี้สินจากการขายบริษัทยอย -                  -                  -                  99,157            

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น 7 59,358            -                  59,358            -                  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                  55,032            -                  60,679            

ตนทุนทางการเงิน 36,929 87,393 36,929            70,664            

รวมคาใชจาย 1,786,733       2,131,456 1,795,038       2,056,865 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

บริษัทรวม 5 141,717          37,350            -                  -                  

รวม 141,717          37,350            -                  -                  

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 343,164          152,395 221,153          90,291 

คาใชจายภาษีเงินได (รายได) 13 (11,044) 4,413 (11,044) (15,418)

กําไรสําหรับงวด 354,208          147,982 232,197          105,709 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

(พันบาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบงปนกําไร 

  สวนที่เปนของบริษัทใหญ 354,208          147,982 232,197          105,709 

  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

กําไรสําหรับงวด 354,208          147,982          232,197          105,709          

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน(บาท) 14 1.18                0.49 0.77                0.35 

กําไรสําหรับงวด 354,208          147,982          232,197          105,709          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

    หนวยงานตางประเทศ (13,425)           (27,401)           -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี (13,425)           (27,401)           -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 340,783          120,581          232,197          105,709          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ 340,783 120,581 232,197 105,709 

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 340,783          120,581 232,197          105,709 

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนตางของราคา

ซื้อเงินลงทุนใน รวม

ทุนเรือนหุน ผลตางจาก บริษัทยอยกับ องคประกอบอื่น รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได การแปลงคา มูลคาตามบัญชีของ ของ ผูถือหุน รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน สวนไดเสียที่ไดมา สวนของผูถือหุน ของบริษัท ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556           300,000           930,000             30,000         9,711,510              (611,049)              (37,265)              (648,314)       10,323,196       10,323,196 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท                     -                       -                       -            (132,000)                         -                         -                           -            (132,000)          (132,000)

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน                     -                       -                       -            (132,000)                         -                         -                           -            (132,000)          (132,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร                     -                       -                       -   147,982                                  -                         -                           -   147,982          147,982          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                     -                       -                       -   -                  (27,401)                                     -   (27,401)               (27,401)          (27,401)           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด                     -                       -                       -   147,982          (27,401)                                     -   (27,401)               120,581          120,581          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 300,000          930,000          30,000            9,727,492       (638,450)             (37,265)             (675,715)             10,311,777     10,311,777      

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนตางของราคา

ซื้อเงินลงทุนใน รวม

ทุนเรือนหุน ผลตางจาก บริษัทยอยกับ องคประกอบอื่น รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได การแปลงคา มูลคาตามบัญชีของ ของ ผูถือหุน รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน สวนไดเสียที่ไดมา สวนของผูถือหุน ของบริษัท ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557           300,000           930,000             30,000       10,670,842              (537,343) -                                (537,343)       11,393,499       11,393,499 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร -                 -                 -                 354,208          -                     -                   -                     354,208          354,208          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                 -                 -                 -                  (13,425)               -                   (13,425)               (13,425)          (13,425)           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 354,208          (13,425)               -                   (13,425)               340,783          340,783          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 300,000          930,000          30,000            11,025,050      (550,768)             -                   (550,768)             11,734,282     11,734,282      

(พันบาท)

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 300,000                  930,000                  30,000                7,525,300           8,785,300             

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

    เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท -                          -                          -                      (132,000)             (132,000)              

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                          -                          -                      (132,000)             (132,000)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร -                          -                          -                      105,709              105,709                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                      105,709              105,709                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 300,000                  930,000                  30,000                7,499,009           8,759,009             

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 300,000                  930,000                  30,000                7,884,637           9,144,637             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                          -                          -                      232,197              232,197                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                      232,197              232,197                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 300,000                  930,000                  30,000                8,116,834           9,376,834             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 354,208         147,982         232,197         105,709         

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคา 76,469           106,598         76,469           94,189           

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 169                9,025             169                186                

กลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง -                 (15,808)          -                 -                 

รายไดเงินปนผลรับ (11,387)          (8,540)            (39,398)          (34,031)          

ดอกเบี้ยรับ (60,824)          (55,332)          (60,824)          (55,283)          

ตนทุนทางการเงิน 29,815           78,555           29,815           61,826           

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -                 492                -                 -                 

คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญชี 7,113             8,838             7,113             8,838             

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (126,479)        (77,198)          (126,479)        (82,248)          

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 123,017         231,337         123,017         231,337         

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (180)               -                 (180)               -                 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน - 

การบัญชีดานผูลงทุน (สุทธิจากภาษีเงินได) 5 (141,717)        (37,350)          -                 -                 

ขาดทุนจากการตั้งสํารองหนี้สินจากการขายบริษัทยอย -                 -                 -                 99,157           

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2,464             2,584             2,464             2,584             

คาใชจายภาษีเงินได (11,044)          4,413             (11,044)          (15,418)          

241,624         395,596 233,319         416,846 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (31,937)          54,416           (31,937)          120,550         

ลูกหนี้อื่น (53,366)          (215,106)        (53,366)          (210,096)        

สินคาคงเหลือ 77,480           470,492         77,480           447,378         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (51,301)          (25,887)          (51,292)          (29,857)          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,004             (1,716)            5,030             (790)               

เจาหนี้การคา 151,384         164,917         151,384         163,789         

เจาหนี้อื่น 84,595           45,409           84,595           42,627           

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (126,765)        (60,959)          (126,765)        (33,087)          

จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (822)               (1,197)            (822)               (1,197)            

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 295,896         825,965         287,626         916,163         

จายภาษีเงินได -                 (59,043)          -                 (59,043)          

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 295,896         766,922 287,626 857,120 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

(พันบาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 61,114           5,698             61,114           5,649             

รับเงินปนผล 8,866             25,491           36,878           25,491           

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (13,613)          (27,128)          (13,613)          (26,889)          

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 712                -                 712                -                 

เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 266,848         299,188         266,848         299,188         

ดอกเบี้ยคางรับ (58,732)          (71,557)          (58,732)          (71,557)          

คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนอื่น 59,359           -                 59,359           -                 

คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม -                 -                 8,305             -                 

จายชําระหนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (426)               (26,851)          (426)               (26,851)          

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 324,128 204,841 360,445         205,031 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายตนทุนทางการเงิน (30,448)          (44,735)          (30,448)          (28,456)          

จายเงินปนผล -                 (132,000)        -                 (132,000)        

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) -                 (74,858)          -                 9,790             

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น -                 253,500         -                 -                 

ชําระคืนเงินกูยืม (639,123)        (456,663)        (639,123)        (456,663)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (669,571)        (454,756)        (669,571)        (607,329)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (49,547)          517,007 (21,500)          454,822

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน 573,414 260,363 573,243 254,125

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ

คงเหลือสิ้นงวด 28,048 (51,835)          -                 -                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 551,915         725,535 551,743         708,947 

-                 -                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

4  ลูกหน้ีการคา 

5  เงินลงทุนในตราสารทุน – การบัญชีดานผูลงทุน 

6  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

7  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

9  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

10  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

11  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

12  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

13  ภาษีเงินได 

14  กําไรตอหุน 

15  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

16  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

17  การจัดประเภทรายการใหม 

   

   

   

    



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียน

ของสํานักงานและโรงงานดังน้ี 
 

สํานักงาน  :   888/122 และ  128 อาคารม ห าทุ น พ ลาซ า ชั้ น  16 ถน น เพ ลิ น จิต  แข วงลุมพิ นี  เข ตป ทุ มวัน 

กรุงเทพมหานคร 

โรงงาน  :  44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมือง อางทอง 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือป 2533 

 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวดไดแก บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 24.98) CIMB Securities 

(Singapore) Pte. Ltd. (ถือหุนรอยละ 18.35)  และ Everlon International Holdings Limited (ถือหุนรอยละ12.56) 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอน รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 2557 และ 31 มีนาคม 2557 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 และ 6  

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  
 

(ก)  เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  

งบการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557           

งบการเงินน้ีมิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี

เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2557 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติใน            

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 ทุกฉบับ

มาถือปฏิบัติ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัท

หรือบริษัท 

 

(ข)   สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท 

ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุ

ไวเปนอยางอ่ืน 

 

(ค)     การประมาณการและใชวิจารณญาณ  

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ    

การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน

จํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย

การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกัน

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

 

3 บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หาก

กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน

รายบุคคลหรือเปนกิจการ 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
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ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 และ 6 สําหรับ

ความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 
 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผูถือหุนรายใหญ ถือหุนในบริษัทต้ังแตรอย

ละ10 ขึ้นไป 

ไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัด ไทย บริษัทถือหุนรอยละ 10 ขึ้นไป และมีผูแทนเปน

กรรมการของบริษัท 

Hi-Tech Carbon อินเดีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Chemicals Company สหรัฐอเมริกา มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Alexandria Carbon Black Company S.A.E สหรัฐอเมริกา มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Aditya Birla Sciences Co., Ltd. อินเดีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

ผูบริหารสําคัญ   บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆของ

กลุมบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังน้ี 

รวมถึงกรรมการ (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับ

บริหารหรือไม) ของกลุมบริษัท. 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ซื้อสินคา  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  LIBOR บวกดวยรอยละ3.5 ตอป 

ปนสวนตนทุนการผลิต-พลังงานไอนํ้าและพลังงานไฟฟา  ราคาตลาด 

คาใชจายอ่ืน อัตราตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 

2556 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ซื้อสินคา  -  -  -  2,820 

        

บริษัทรวม        

ดอกเบ้ียรับ 58,765  52,903  58,765  52,903 

เงินปนผลรับ -  -  28,011  25,491 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ         

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 6,974  8,161  6,974  6,375 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 915  919  915  919 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 7,889  9,080  7,889  7,294 

        

คาตอบแทนกรรมการ 858  858  858  858 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

เงินปนผลรับ 11,387  8,540  11,387  8,540 

ปนสวนตนทุนการผลิต-พลังงานไอนํ้า 

   และพลังงานไฟฟา 

 

91,373 

  

96,467 

  

91,373 

  

96,467 

คาเชา 810  810  810  810 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 มีนาคม 2557 มีดังน้ี 

  

ลูกหน้ีการคา-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30  

มิถุนายน 

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

 30  

มิถุนายน  

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

 (พันบาท) 

        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 57,498  43,872  57,498  43,872 

รวม 57,498  43,872  57,498  43,872 

 

 

ลูกหน้ีอื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30  

มิถุนายน  

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

 30  

มิถุนายน  

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน -  2,592  -  2,592 

รวม -  2,592  -  2,592 

 

ดอกเบ้ียคางรับระยะยาว-บุคคลหรือกิจการ 

  ที่เกี่ยวของกัน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30  

มิถุนายน  

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

 30  

มิถุนายน  

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม 684,644  625,912  684,644  625,912 

รวม 684,644  625,912  684,644  625,912 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
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เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน 

 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

 

 

  

 

 

 30  

มิถุนายน  

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

   (พันบาท) 

บริษัทรวม 5,611,935  5,608,477 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5,611,935  5,608,477 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2557 และ 2556 มีดังน้ี   
 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม    

ณ วันท่ี 1 เมษายน 5,608,477  5,065,442 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 3,458  299,188 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 5,611,935  5,364,630 

 

 

เจาหน้ีอื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30  

มิถุนายน 

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

 30  

มิถุนายน  

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 48,251  48,836  48,251  48,836 

รวม 48,251  48,836  48,251  48,836 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
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สัญญาเงินใหกูยืม 
 

ป 2554 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมกับบริษัทรวมแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 172.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย

คิดดอกเบ้ียอัตรา LIBOR บวกดวยรอยละ 3.5 ตอป เงินใหกูยืมน้ีมีกําหนดชําระคืนเปนเงินงวดตามท่ีมีการตกลงกัน

ระหวางคูสัญญาในป 2559 

 

4 ลูกหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 30 

มิถุนายน 

2557 

 

31 

มีนาคม 

2557 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 3    57,498    43,872 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,080,679  1,062,690 

รวม  1,138,177  1,106,562 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  - 

สุทธ ิ  1,138,177  1,106,562 

     

  2557  2556 

  (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 

- 

 

- 

 

  



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 วิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 

มิถุนายน 

2557 

 

31 

มีนาคม 

2557 

  (พันบาท) 

บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของ     

ยังไมครบกําหนดชําระ  57,498  43,872 

  57,498  43,872 

บุคคลหรอืกิจการอื่นๆ     

ยังไมครบกําหนดชําระ  1,048,049  968,512 

เกินกําหนดชําระ:     

   นอยกวา 3 เดือน  30,932  93,327 

   3 - 6 เดือน  863  827 

   6 - 12 เดือน  832  22 

   มากกวา 12 เดือน  3  2 

  1,080,679  1,062,690 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     -  - 

  1,080,679  1,062,690 
     

สุทธ ิ  1,138,177  1,106,562 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 120 วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม        

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

สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย        

   ในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 141,717  37,350  -  - 

รายไดเงินปนผล (28,011)  (25,491)  -  - 

คาเผื่อการดอยคา -  -  (8,305)  - 

ผลตางจากการแปลงคาหนวยงานตางประเทศ (13,460)  (7,505)  -  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 3,145,020  2,760,356  778,676  786,981 

        



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในตราสารทุน-การบัญชีดานผูลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 มีนาคม 2557 และเงินปนผลรับสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 

2556 มีดังน้ี 

 

       งบการเงินรวม 

 ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่

กิจการจัดตั้ง 

สัดสวนความเปน  

เจาของ 

  

ทุนชําระแลว 

  

ราคาทุน 

 มูลคาตาม 

วิธีสวนไดเสีย 

  

เงินปนผลรับ 

   30

มิถุนายน

2557  

31   

มีนาคม 

2557 

 30

มิถุนายน

2557  

31   

มีนาคม

2557 

 30

มิถุนายน

2557  

31   

มีนาคม

2557 

 30

มิถุนายน

2557  

31   

มีนาคม 

2557 

 30  

มิถุนายน

2557  

30   

มิถุนายน

2556 

   (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                      

P.T. Indo Liberty Textiles ผลิตส่ิงทอ อินโดนเีซีย 40.00  40.00  515,664  515,664  196,948  196,948  424,129  432,020  2,520  - 

บริษทั อดิตยา เบอรลา เคมี

คัลส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ผลิตสารเคมี ไทย 29.99  29.99  1,700,000  1,700,000  509,820  509,820  2,555,937  2,504,533  25,491  25,491 

Ameri Blend Inc. จัดหาและ 

สํารองวัตถุดิบ สหรัฐอเมริกา 49.00  49.00  33,912  33,912  16,617  16,617  7,996  8,587  -  - 

Indigold Carbon 

(Mauritius)  Limited 

บริษทัเพ่ือ 

การลงทุน มอริเชียส 20.59  20.59  308,870  308,870  63,596  63,596  156,958  99,634  -  - 

รวม           786,981  786,981  3,145,020  3,044,774  28,011  25,491 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท Indigold Carbon (Mauritius) Limited ซึ่งรวมเงินใหกูยืมระยะยาวเปนจํานวนท้ังสิ้น 5,611 พันบาท และดอกเบ้ียคางรับจํานวน 685 

พันบาท (31 มีนาคม 2557: 5,608 พันบาท และ 626 พันบาทตามลําดับ) 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดสวนความเปน  

เจาของ 

 

ทุนชําระแลว 

  

ราคาทุน 

  

การดอยคา 

  

ราคาทุน – สุทธิ 

  

เงินปนผลรับ 

 30           

มิถุนายน       

2557 

31          

มีนาคม 

 2557 

30

มิถุนายน

2557  

31 

 มีนาคม 

2557 

 30 

มิถุนายน

2557  

31 

 มีนาคม

2557 

 30 

มิถุนายน

2557  

31 

มีนาคม 

2557 

 30 

มิถุนายน

2557  

31 

มีนาคม    

2557 

 30  

มิถุนายน

2557  

30   

มิถุนายน

2556 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทรวม                      

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

บริษทั อดิตยา เบอรลา เคมี

คัลส (ประเทศไทย) จํากัด 29.99 29.99 1,700,000  1,700,000  509,820  509,820  -  -  509,820  509,820  25,491  25,491 

Ameri Blend Inc. 49.00 49.00 33,912  33,912  16,617  16,617  8,305  -  8,312  16,617  -  - 

Indigold Carbon (Mauritius)  

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

รวม       786,981  786,981  8,305  -  778,676  786,981  28,011  25,491 

 

บริษัทบันทึกขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวน 8,305 พันบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน     2557  2556 

     (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 เมษายน     12,854  712,588 

เพิ่มขึ้น     -  64,477 

คาเผื่อการดอยคา     -  (764,211) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน     12,854  12,854 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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           เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2557 และ 31 มีนาคม 2557  และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

 

 

 

บริษทัยอย 

 

 

ลักษณะธุรกิจ 

 

สัดสวนของความ

เปนเจาของ  

 

 

ทุนชําระแลว  

 

 

ราคาทุน  

 

 

การดอยคา  

 

 

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปนผลรับ 

  30 

มิถุนายน 

2557  

31 

มีนาคม 

2557 

 30 

มิถุนายน 

2557  

31   

มีนาคม 

2557 

 30 

มิถุนายน 

2557  

31   

มีนาคม 

2557 

 30 

มิถุนายน 

2557  

31   

มีนาคม 

2557 

 30 

มิถุนายน 

2557  

31   

มีนาคม 

2557 

 30 

มิถุนายน 

2557  

30 

มิถุนายน 

2556 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอยทางตรง                        

Birla Carbon Mexico, 

S.A. DE C.V. ผลิตคารบอน 98  98  12,854  12,854  12,854  12,854  -  -  12,854  12,854  -  - 

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

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี  1 เมษายน 1,639,963  1,744,358  1,639,963  1,846,560 

ขาดทุนจากการดอยคา (59,359)  -  (59,359)  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 1,580,604  1,744,358  1,580,604  1,846,560 
 

บริษัทบันทึกขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนเปนจํานวน 59,359 พันบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 
 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษัทไดรับเงินปนผลจายจากเงินลงทุนในบริษัท  

ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 11,387 พันบาท (2556: 8,540 พันบาท) 
   

8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
              

 การซื้อ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มี    

ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556 

  

 

การซื้อและ

การโอนเขา-

ราคาทุน 

 

การจําหนาย

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบัญชี

สุทธิ 

 

การซื้อและ

การโอนเขา   

-ราคาทุน 

 

การจําหนาย

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบัญชี

สุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและถนน -  -  1,149  - 

เครื่องจักรและอุปกรณ -  -  21,185  - 

ยานพาหนะ -  1,801  -     - 

สินทรัพยระหวางกอสราง 13,081  -  261  22,383 

รวม 13,081  1,801  22,595  22,383 

        

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 มีนาคม 2557 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 30 มิถุนายน 

2557 

 31 มีนาคม 

2557 

 30 มิถุนายน 

2557 

 31 มีนาคม 

2557 

 (พันบาท) 

รวม 105,218  52,348  (7,431)  (8,853) 

หักกลบภาษีเงินได  (7,431)  (8,853)       7,431  8,853 

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 97,787  43,495  -  - 
 

 

 

 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วันที่ 

1 เมษายน 

2557  

บันทึกเปน

(รายจาย)/

รายไดในงบ

กําไรขาดทุน  

ณ วันที่  

30 มิถุนายน 

2557 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม -  1,661  1,661 

คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนอ่ืน -  53,191  53,191 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 20,245  329  20,574 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 27,234  (2,631)  24,603 

อ่ืนๆ 4,869  320  5,189 

รวม 52,348  52,870  105,218 
      

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

คาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญช ี 8,853  (1,422)  7,431 

รวม 8,853  (1,422)  7,431 

สุทธ ิ 43,495  54,292  97,787 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 

 

ณ วันที่  

1 เมษายน  

2556 

 

 

 

บันทึกเปน

(รายจาย)/

รายไดในกําไร

หรือขาดทุน 

 

 

 

ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

2556 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 20,100  277  20,377 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ -  21,001  21,001 

อ่ืนๆ 3,972  261  4,233 

รวม 24,072  21,539  45,611 

      

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

คาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญช ี 15,241  (1,768)  13,473 

กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 25,266  (25,266)  - 

รวม 40,507  (27,034)  13,473 

สุทธ ิ (16,435)  48,573  32,138 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ณ วันที่  

1 เมษายน  

2557 

 

 

 

บันทึกเปน

(รายจาย)/

รายไดในกําไร

หรือขาดทุน 

 

 

 

ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

2557 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม -  1,661  1,661 

คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนอ่ืน -  53,191  53,191 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 20,245  329  20,574 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 27,234  (2,631)  24,603 

อ่ืนๆ 4,869  320  5,189 

รวม 52,348  52,870  105,218 

      



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ณ วันที่  

1 เมษายน  

2557 

 

 

 

บันทึกเปน

(รายจาย)/

รายไดในกําไร

หรือขาดทุน 

 

 

 

ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

2557 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

คาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญช ี 8,853  (1,422)  7,431 

รวม 8,853  (1,422)  7,431 

สุทธ ิ 43,495         54,292  97,787 

      

 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ณ วันที่  

1 เมษายน  

2556 

 

 

 

บันทึกเปน

(รายจาย)/

รายไดในกําไร

หรือขาดทุน 

 

 

 

ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

2556 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

คาเผื่อผลขาดทุนของเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 12,896  6,936  19,832 

คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 139,946  12,896  152,842 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 20,100  277  20,377 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ -  21,001  21,001 

อ่ืนๆ 3,972  261  4,233 

รวม 176,914  41,371  218,285 

      

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

คาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญช ี 15,241  (1,768)  13,473 

กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 25,266  (25,266)  - 

รวม 40,507  (27,034)  13,473 

สุทธ ิ 136,407  68,405  204,812 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ                            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2557  2556 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 เมษายน 3,405,574  3,910,429 

ชําระคืนระหวางงวด (497,197)  (456,663) 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมการกูเงิน 7,113  8,838 

รายการปรับปรุงจากอัตราแลกเปล่ียน 1,217  231,692 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2,916,707  3,694,296 

 

เงินกูยืมระยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกดวยรอยละ 2.30 ตอป ซึ่งบริษัทจะตองชําระเงินกูยืม

ระยะยาวดังกลาวและดอกเบ้ียทุกๆหกเดือน และจะชําระเงินกูยืมงวดสุดทายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  

 

เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ทรัพยสินทางปญญา 

ผลตอบแทนท่ีมีสิทธิไดรับตามสัญญาท่ีระบุไว เชน สัญญาเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน สัญญา

กรมธรรมประกันภัย และสินทรัพยอ่ืนๆท่ีอยูนอกประเทศของบริษัท 
 

สัญญาเงินกูมีการระบุการปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการ เชน การรักษาอัตราสวนทางการเงิน ขอจํากัดในการใช

เงินทุน และขอจํากัดในการสรางภาระค้ําประกัน 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2557  2556 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 เมษายน 101,225  100,499 

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,541  2,349 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 923  235 

ผลประโยชนจายระหวางงวด (822)  (1,197) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 102,867  101,886 

 

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ียจากภาระผูกพันรับรูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

12 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

ผูบริหารเห็นวากลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจัดจําหนายคารบอน ดังน้ันฝายบริหารจึง

พิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานท่ีรายงานเพียงสวนเดียว 

 

13 ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  43,248  52,987  43,248  52,987 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 9 (54,292)  (48,574)  (54,292)  (68,405) 

รวมคาใชจายภาษีเงินได  (11,044)  4,413  (11,044)  (15,418) 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการแตกตางจากจํานวน

ภาษีเงินไดท่ีคํานวณโดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับงวดเน่ืองจาก 
 

(ก) สวนหน่ึงของผลกําไรของกลุมบริษัทไดมาจากกิจกรรมการสงเสริมซึ่งไมตองเสียภาษี  

(ข)  ความแตกตางระหวางการรับรูรายไดและคาใชจายท้ังทางบัญชีและทางภาษี บางรายการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เรื่องเก่ียวกับเงินปนผลรับและการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 

 

14 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 คํานวณจากกําไรสําหรับงวด

ท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดในแตละงวด 

 

15 ภาระผูกพันกับบุคคลหรอืกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 30  

มิถุนายน 

2557 

 31  

มีนาคม 

2557 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน    

เครื่องจักรและอุปกรณ 43,464  53,963 

รวม 43,464  53,963 

    

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลกิไมได    

ภายในหน่ึงป 53,019  68,948 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 6,682  7,898 

รวม 59,701  76,846 

    

ภาระผูกพันอื่นๆ    

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (ธุรกิจของกิจการ) 12,548  12,548 

รวม 12,548  12,548 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาดําเนินงานสําหรับเชาสํานักงานและคลังสินคา ซึ่งระยะเวลาของสัญญามีต้ังแต  
1 ถึง 5 ป 

 

สัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและคําปรึกษา 
 

1)  ในป 2530 บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหน่ึงกับบริษัทในตางประเทศแหงหน่ึง ซึ่งบริษัท

จะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเก่ียวกับการผลิตผงถานดํา บริษัทตกลงท่ีจะจายคาธรรมเนียมโดยคํานวณ

เปนอัตรารอยละของยอดขาย 

 

2)  ในป 2557 บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางคําปรึกษาฉบับหน่ึงกับบริษัทในตางประเทศแหงหน่ึง ซึ่ง

บริษัทจะไดรับความชวยเหลือเก่ียวกับการรับขอมูลแหลงวัตถุดิบ แนวโนมของราคาวัตถุดิบและขอมูลอ่ืนๆ 

โดยบริษัทตกลงท่ีจะจายคาธรรมเนียมภายใตสัญญาดังกลาวเปนจํานวน 2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป 

สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 2 ป  
 

หนังสือค้ําประกันธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิต 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารสําหรับคาไฟฟาจํานวน 12 ลานบาท       

(31 มีนาคม 2557:12 ลานบาท) และมีเลตเตอรออฟเครดิตซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับ

เจาหน้ีจํานวน 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 มีนาคม 2557:12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

16 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรผล

กําไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.44 บาท เปนจํานวนเงินรวม 132 ลานบาท 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 มีมติใหจําหนายเงินลงทุนท่ีบริษัทถืออยูใน บริษัท 

อเมริเบรน จํากัด (ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 49 ในหุนสามัญ และไมมีราคาพาร ถือเปนรอยละ 49 ของหุนสามัญท่ี

ออกจําหนายและยังไมชําระ) แก บริษัท สวิส สิงคโปร โอเวอรซีส เอ็นเตอรไพรส จํากัด เปนจํานวนเงิน 257,250 

เหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเปนประมาณ 8.2 ลานบาท) 
 

17 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลเพื่อ

วัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินระหวาง

กาลป 2557  
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