
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และของเฉพาะบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งการดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6105 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม 2558 



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2558 2558 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111,355       1,062,823    111,161       1,062,482         

ลูกหน้ีการคา้ 5 773,899       889,311       773,899       889,311            

ลูกหน้ีอ่ืน 4 144,684       118,683       144,684       118,683            

สินคา้คงเหลือ 6 1,205,466    403,725       1,205,466    403,725            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 5,228,708    -               5,815,361    -                    

ดอกเบ้ียคา้งรับระยะยาว

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 964,056       -               964,056       -                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 211,031       130,947       210,933       130,863            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,639,199    2,605,489    9,225,560    2,605,064         

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินลงทุนท่ีบนัทึกตาม

วิธีส่วนไดเ้สีย 7 3,123,055    3,011,162    770,364       770,364            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -               -               12,854         12,854              

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 1,580,604    1,580,604    1,580,604    1,580,604         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -               4,995,044    -               5,604,568         

ดอกเบ้ียคา้งรับระยะยาว 4 -               867,395       -               867,395            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,562,312    1,614,107    1,562,312    1,614,107         

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 112,453       76,968         112,453       76,968              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,730           2,980           2,730           2,980                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,405,475    12,172,581  4,065,638    10,554,161       

รวมสินทรัพย์ 15,044,674  14,778,070  13,291,198  13,159,225       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2558 2558 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 378,372       307,996       378,372       307,996            

เจา้หน้ีอ่ืน 4 349,597       318,304       349,597       318,251            

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 2,028,355    1,030,138    2,028,355    1,030,138         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 134,752       68,498         134,752       68,498              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 221,462       51,385         221,462       51,385              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,112,538    1,776,321    3,112,538    1,776,268         

หนี้สินไม่หมนุเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 -               1,425,435    -               1,425,435         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13 96,923         94,448         96,923         94,448              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 96,923         1,519,883    96,923         1,519,883         

รวมหนีสิ้น 3,209,461    3,296,204    3,209,461    3,296,151         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2558 2558 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

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

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 930,000       930,000       930,000       930,000            

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,855,616  11,532,346  8,821,737    8,603,074         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,280,403)   (1,310,480)   -               -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,835,213  11,481,866  10,081,737  9,863,074         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,044,674  14,778,070  13,291,198  13,159,225       

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,213,905 1,890,985 1,213,905 1,890,985 

รายไดเ้งินปันผลรับ 4, 7 -                 11,387           25,491 39,398 

ดอกเบ้ียรับ 4 67,683           60,824           67,683 60,824 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                 23,072           -                 23,072           

รายไดอ่ื้น 15 83,719           1,912             83,719 1,912 
รวมรายได้ 1,365,307      1,988,180      1,390,798      2,016,191      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 4 983,047 1,581,063 983,047 1,581,063 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 33,195 41,294 33,195 41,294 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 76,155           68,089           76,071 68,089 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัร่วม 7 -                 -                 -                 8,305             
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 9 -                 59,358           -                 59,358           

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 23,541           -                 23,541           -                 

ตน้ทนุทางการเงิน 25,512 36,929 25,512           36,929           
รวมค่าใช้จ่าย 1,141,450      1,786,733      1,141,366      1,795,038      

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุ

บริษทัร่วม 7 130,182         141,717         -                 -                 
รวม 130,182         141,717         -                 -                 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 354,039         343,164         249,432         221,153         

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ผลประโยชน)์ 16 30,769 (11,044) 30,769 (11,044)
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทั 323,270         354,208         218,663         232,197         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 17 1.08               1.18               0.73               0.77               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก าไรส าหรับงวด 323,270         354,208         218,663         232,197         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
    หน่วยงานต่างประเทศ 30,077           (13,426)          -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี 30,077           (13,426)          -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
   ส่วนที่เป็นของบริษทั 353,347         340,782         218,663         232,197         

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย          

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม
ทนุเรือนหุ้น ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ การแปลงคา่ ของ ผูถื้อหุ้น

ช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทั

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557                300,000                930,000                  30,000           10,670,842              (537,342)              (537,342)           11,393,500 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -                      -                      -                      354,208              -                      -                      354,208              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      (13,426)               (13,426)               (13,426)               
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                      -                      -                      354,208              (13,426)               (13,426)               340,782              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2557 300,000              930,000              30,000                11,025,050         (550,768)             (550,768)             11,734,282         

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย          

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม
ทนุเรือนหุ้น ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ การแปลงคา่ ของ ผูถื้อหุ้น

ช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทั

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2558                300,000                930,000                  30,000           11,532,346           (1,310,480)           (1,310,480)           11,481,866 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -                      -                      -                      323,270              -                      -                      323,270              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      30,077                30,077                30,077                
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                      -                      -                      323,270              30,077                30,077                353,347              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558 300,000              930,000              30,000                11,855,616         (1,280,403)          (1,280,403)          11,835,213         

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ
ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

     ก  ำไร -                   -                   -                   232,197           232,197           
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                   -                   -                   232,197           232,197           

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก ำไรสะสม

(พันบาท)

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ
ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2558 300,000           930,000           30,000             8,603,074        9,863,074        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

     ก  ำไร -                   -                   -                   218,663           218,663           
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                   -                   -                   218,663           218,663           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 300,000           930,000           30,000             8,821,737        (1) 10,081,737      

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

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก ำไรสะสม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรส ำหรับงวด 323,270        354,208        218,663        232,197        
รายการปรับปรุง
คำ่เส่ือมรำคำ 75,745          76,469          75,745          76,469          
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                169               -                169               
กลบัรำยกำรคำ่เผ่ือมลูคำ่สินคำ้ลดลง (12,474)         -                (12,474)         -                
รำยไดเ้งินปันผลรับ -                (11,387)         (25,491)         (39,398)         
ดอกเบ้ียรับ (67,683)         (60,824)         (67,683)         (60,824)         
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 20,319          29,815          20,319          29,815          
คำ่ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรกูเ้งินรอกำรตดับญัชี 5,193            7,113            5,193            7,113            
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (142,743)       (32,240)         (142,743)       (60,288)         
ขำดทนุจำกตรำสำรอนุพนัธท่ี์ยงัไมเ่กิดข้ึนจริง 193,786        123,017        193,786        123,017        
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                (180)              -                (180)              
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน -                59,359          -                59,359          
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                -                -                8,305            
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุท่ีบนัทึก
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิจำกภำษีเงินได้ 7 (130,182)       (141,717)       -                -                

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 2,475            2,464            2,475            2,464            
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได ้(ผลประโยชน)์ 30,769          (11,044)         30,769          (11,044)         

298,475        395,222        298,559        367,174        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนำยน วนัท่ี 30 มิถุนำยน

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ 118,169        (31,937)         118,169        (31,937)         
ลูกหน้ีอ่ืน (26,001)         (53,366)         (26,001)         (53,366)         
สินคำ้คงเหลือ (789,267)       77,480          (789,267)       77,480          
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (79,765)         (51,301)         (79,754)         (51,292)         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 250               5,004            250               5,030            
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 66,309          151,384        66,309          151,384        
เจำ้หน้ีอ่ืน 38,065          84,595          38,117          84,595          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (23,709)         (126,765)       (23,709)         (126,765)       
จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน -                (822)              -                (822)              
เงินสดไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (397,474)       449,494        (397,327)       421,481        
จ่ำยภำษีเงินได้ -                -                -                -                
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (397,474) 449,494        (397,327) 421,481 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 4,032            61,114          4,032            61,114          
รับเงินปันผล 25,491          8,866            25,491          36,878          

ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (29,135)         (14,039)         (29,135)         (14,039)         
ขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                712               -                712               
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 388 56,653 388               84,665          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ำยตน้ทนุทำงกำรเงิน (21,905)         (30,448)         (21,905)         (30,448)         
ช ำระคืนเงินกูย้มื (532,477)       (497,197)       (532,477)       (497,197)       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (554,382)       (527,645)       (554,382)       (527,645)       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (951,468)       (21,498)         (951,321)       (21,499)         

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 1,062,823 573,414 1,062,482 573,243
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 111,355        551,916        111,161        551,744        

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

วนัท่ี 30 มิถุนำยน วนัท่ี 30 มิถุนำยน

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้ 
6  สินคา้คงเหลือ 
7  เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
13  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
14  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
15  รายไดอ่ื้น 
16  ภาษีเงินได ้
17  ก าไรต่อหุน้ 
18  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
19  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
20  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนของส านกังานและโรงงานดงัน้ี 
 

ส านกังาน : 888/122 และ 128 อาคารมหาทุนพลาซ่า  ชั้ น  16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 

โรงงาน : 44 หมู่ 1 ถนนอยธุยา-อ่างทอง ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง อ่างทอง 14000 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2533 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 24.98) SKI Carbon Black 
(Mauritius) Limited (ถือหุน้ร้อยละ 18.35) และ Everlon International Holdings Limited (ถือหุน้ร้อยละ12.56) 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายผงคาร์บอน รายละเอียดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2558 และ 31 มีนาคม 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 8  
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงินระหว่างกาล  
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558           
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

(ข)   สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค)     การประมาณการและการใช้วิจารณญาณ  
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ    
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
 

3 การถือปฎิบัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกใหม่ 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ดงัท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 การวัด
มลูค่ายติุธรรม ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 ก าหนดกรอบแนวคิดเดียวกนัส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมและการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนก าหนดหรืออนุญาตใหว้ดั
มูลค่ายติุธรรม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีใหนิ้ยามของมูลค่ายติุธรรมท่ีสอดคลอ้งกนัวา่เป็นราคาท่ีจะ
ไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ 
วนัท่ีมีการวดัมูลค่า อีกทั้งไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลโดยทดแทนหรือขยายการเปิดเผยเก่ียวการวดัมูลค่ายุติธรรม
จากท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ และบางส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลน้ีไดมี้การก าหนดเป็น
การเฉพาะส าหรับงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น กลุ่มบริษทัเปิดเผยเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 18  
 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 กลุ่มบริษทัใช้
แนวทางการปฏิบติัใหม่เก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป และไม่ไดใ้หข้อ้มูลเปรียบเทียบ
ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลใหม่  
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้7 และ 8 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้ในบริษทัตั้งแต่   ร้อย
ละ10 ข้ึนไป 

ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จ ากดั ไทย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 10 ข้ึนไป และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

SKI Carbon Black (India) Pvt Ltd. อินเดีย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
   



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Columbian Chemicals Company สหรัฐอเมริกา มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Alexandria Carbon Black Company S.A.E อียิปต ์ มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Aditya Birla Sciences Co., Ltd. อินเดีย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั   บุคคลท่ี มีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผนสัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของ
กลุ่มบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ซ้ือสินคา้  อา้งอิงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ  LIBOR บวกดว้ยร้อยละ3.5 ต่อปี 
ปันส่วนตน้ทุนการผลิต-พลงังานไอน ้าและพลงังานไฟฟ้า  อา้งอิงราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน อตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 63,335  58,765  63,335  58,765 
เงินปันผลรับ -  -  25,491  28,011 
        
        
        



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 7,577  6,974  7,577  6,974 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  915  -  915 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 7,577  7,889  7,577  7,889 

        
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,102  858  1,102  858 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
เงินปันผลรับ -  11,387  -  11,387 
ปันส่วนตน้ทุนการผลิต-พลงังานไอน ้า 
   และพลงังานไฟฟ้า 

 
89,633 

  
91,373 

  
89,633 

  
91,373 

ค่าเช่า 810  810  810  810 
 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีอืน่-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,837  47,791  60,837  47,791 
รวม 60,837  47,791  60,837  47,791 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ดอกเบี้ยค้างรับ-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 964,056  867,395  964,056  867,395 
รวม 964,056  867,395  964,056  867,395 
    

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 5,228,708  4,995,044  5,815,361  5,604,568 
รวม 5,228,708  4,995,044  5,815,361  5,604,568 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี   
 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน 4,995,044  5,608,477  5,604,568  5,608,477 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 210,793  3,458  210,793  3,458 
ส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวดในก าไรขาดทุน 
   เบด็เสร็จรวมของบริษทัร่วม 22,871 

 
- 

 
- 

 
- 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 5,228,708  5,611,935 5,815,361 5,611,935 

 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,993  52,212  64,993  52,212 
รวม 64,993  52,212  64,993  52,212 

 

สัญญาเงินให้กู้ยมื 
 

ปี 2554 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กู ้ยืมกับบริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 172.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
โดยคิดดอกเบ้ียอตัรา LIBOR บวกดว้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี เงินให้กู ้ยืมน้ีมีก าหนดช าระคืนเป็นเงินงวดตามท่ีมีการ 
ตกลงกนัระหวา่งคู่สญัญาในปี 2559 
 

5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
  2558  2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  773,899  889,311 
รวม  773,899  889,311 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  - 
สุทธิ  773,899  889,311 

     
  2558  2557 
  (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
- 

 
- 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 วิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
  2558  2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  732,299     831,724 
เกินก าหนดช าระ:     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  40,062    56,546 
   3 - 6 เดือน  540  1,022 
   6 - 12 เดือน  998  8 
   มากกวา่ 12 เดือน  -         11 
  773,899  889,311 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     -  - 
  773,899  889,311 
     

สุทธิ  773,899  889,311 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

 
31 มีนาคม 

2558 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 254,704  107,653 
วตัถุดิบ 810,205  185,330 
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 140,557  123,216 
 1,205,466  416,199 
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า -  (12,474) 
สุทธิ 1,205,466  403,725 

    
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย    
- ตน้ทุนขาย 729,111  1,305,338 
- กลบัรายการสินคา้เส่ือมสภาพ (12,474)  - 
รวม 716,637  1,305,338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนที่บันทึกตามวธีิส่วนได้เสีย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 เมษายน ของปีก่อน 3,011,162  3,044,774  770,364  786,981 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธี        
   ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 130,182  141,717  -  - 
เงินปันผลรับ (25,491)  (28,011)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  -  -  (8,305) 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 7,202  (13,460)  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 3,123,055  3,145,020  770,364  778,676 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 มีนาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 
       งบการเงนิรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วนความเป็น  
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2558  2558  2558  2558  2558  2558  2558  2558  2558  2557 

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

Textiles 
 

ผลิตส่ิงทอ 
 

อินโดนีเซีย 
 

40.00 
  

40.00 
  

515,664 
  

515,664 
  

196,948 
  

196,948 
 

429,421 
  

411,440 
  

- 
  

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

 
 

ผลิตสารเคมี ไทย 29.99  29.99  1,700,000  1,700,000  509,820  509,820  2,693,634  2,599,722  

 
 

25,491 

  
 

25,491 
Indigold Carbon 

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

 
- 

  
- 

รวม           770,364  770,364  3,123,055  3,011,162  25,491  28,011 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เงินลงทุนในบริษทั Indigold Carbon (Mauritius) Limited ไดร้วมถึงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวมูลค่าตามสญัญาจ านวน 173 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 
5,815 ล้านบาท (31 มีนาคม 2558: 173 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 5,604 ล้านบาท) และดอกเบ้ียค้างรับจ านวน 29 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 
964 ลา้นบาท (31 มนีาคม 2558: 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 867 ล้านบาท) 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งก าไรในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ Indigold จ านวน 23 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2557: ก าไรจ านวน 
57 ล้านบาท) ตั้งแต่ไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสะสมใน Indigold เกินมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในหุน้ทุน ส่วนเกินน้ีจึง
ถูกปรับปรุงกบัเงินให้กูย้ืมแก่ Indigold การกลบัรายการผลขาดทุนในอนาคตจะรับรู้ในเงินให้กูย้ืมก่อน โดยให้รับรู้ไดไ้ม่เกินผลขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในเงินให้กูย้ืม แลว้จึงรับรู้ในเงิน
ลงทุนในหุน้ทุนต่อไป เงินลงทุนใน Indigold ซ่ึงอยูใ่นรูปของตราสารทุนและเงินใหกู้ย้ืมแสดงดว้ยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

  



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2558  2558 2558  2558  2558  2558  2558  2557 

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

 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 มีนาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มี
ดงัน้ี 
 

 
บริษทัยอ่ย 

ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนของความ
เป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน-สุทธิ  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
  30 

มิถุนายน 
 31 

มีนาคม 
30 

มิถุนายน 
 31 

มีนาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

มีนาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

มีนาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

มีนาคม 
 30 

มิถุนายน 
 30 
มิถุนายน 

  2558  2558 2558  2558  2558  2558  2558  2558  2558  2558  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 จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี  1 เมษายนของปีก่อน 1,744,358  1,744,358  1,846,560  1,846,560 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (163,754)  (163,754)  (265,956)  (265,956) 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 1,580,604  1,580,604  1,580,604  1,580,604 

 

บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน Alexandria Fiber S.A.E จ านวน 59,359 พนับาทในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทั ไทย อคริลิค 
ไฟเบอร์ จ ากดั เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 11,387 พนับาท 
 

10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 
2557 มี ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 

  

 
การซ้ือและ
การโอนเขา้-
ราคาทุน 

 

การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคา
ตามบญัชี
สุทธิ 

 
การซ้ือและ
การโอนเขา้   
-ราคาทุน 

 

การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคา
ตามบญัชี
สุทธิ 

 (พันบาท) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 153,182  -  -  - 
ยานพาหนะ 831  -  -  (1,801) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 23,119  (153,182)  13,081  - 
รวม 177,132  (153,182)  13,081  (1,801) 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 มีนาคม 2558 มูลค่าสุทธิทางบัญชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้ งจ านวน
น าไปใชค้ ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 12) 
 

11 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 
 (พันบาท) 
รวม 115,338  80,892  (2,885)  (3,924) 
หกักลบภาษีเงินได ้ (2,885)  (3,924)  2,885  3,924 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชี - สุทธิ 112,453  76,968  -  - 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่
1 เมษายน 

2558  

บันทึกเป็น
(รายจ่าย)/
รายได้ในงบ
ก าไรขาดทุน  

ณ วนัที่  
30 มถุินายน 

2558 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 53,191  -  53,191 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 18,890  495  19,385 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 4,806  33,951  38,757 
อ่ืนๆ 4,005  -  4,005 
รวม 80,892  34,446  115,338 

      



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่
1 เมษายน 

2558  

บันทึกเป็น
(รายจ่าย)/
รายได้ในงบ
ก าไรขาดทุน  

ณ วนัที่  
30 มถุินายน 

2558 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอการตดับญัชี (3,924)  1,039  (2,885) 
รวม (3,924)  1,039  (2,885) 

สุทธิ 76,968  35,485  112,453 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่
1 เมษายน 

2557  

บันทึกเป็น
(รายจ่าย)/
รายได้ในงบ
ก าไรขาดทุน  

ณ วนัที่  
30 มถุินายน 

2557 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  1,661  1,661 
ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนอ่ืน -  53,191  53,191 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 20,245  329  20,574 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 27,234  (2,631)  24,603 
อ่ืนๆ 4,869  320  5,189 
รวม 52,348  52,870  105,218 

      
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอการตดับญัชี (8,853)  1,422  (7,431) 
รวม (8,853)  1,422  (7,431) 

สุทธิ 43,495  54,292  97,787 

 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2558  2558 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,028,355  1,030,138 
    

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  1,425,435 
 2,028,355  2,455,573 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน 2,455,573  3,405,574 
ช าระคืนระหวา่งงวด (532,477)  (497,197) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการกูเ้งิน 5,193  7,113 
รายการปรับปรุงจากอตัราแลกเปล่ียน 100,066  1,217 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2,028,355  2,916,707 

 
เงินกูย้ืมระยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกดว้ยร้อยละ 2.30 ต่อปี ซ่ึงบริษทัจะตอ้งช าระเงินกูย้ืม
ระยะยาวทุกหกเดือน ดอกเบ้ียช าระคืนตามรอบระยะเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาของอตัราดอกเบ้ีย LIBOR ตามท่ี
บริษทัพิจารณาโดยเงินกูย้ืมงวดสุดทา้ยจะช าระในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559  
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการค้า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลตอบแทนท่ีมีสิทธิไดรั้บตามสัญญาท่ีระบุไว ้เช่น สัญญาเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญา
กรมธรรมป์ระกนัภยั และสินทรัพยอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกประเทศของบริษทั 
 

สัญญาเงินกูมี้การระบุการปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จ ากดัในการใช้
เงินทุน และขอ้จ ากดัในการสร้างภาระค ้าประกนั 
 

13 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายนของปีก่อน 94,448  101,225 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,602  1,541 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 873  923 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งงวด -  (822) 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 96,923  102,867 

 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ียจากภาระผกูพนัรับรู้ในค่าใชจ่้ายในการบริหารในก าไรหรือขาดทุน 
 

14 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายคาร์บอน ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนเดียว 
 

15 รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ส่วนใหญ่มาจากการไดรั้บช าระค่าชดเชยประกนัภยัจาก
เหตุไฟไหมใ้นปี 2556 เป็นจ านวนเงิน 82.5 ลา้นบาท 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  66,254  43,248  66,254  43,248 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 (35,485)  (54,292)  (35,485)  (54,292) 
รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (ผลประโยชน์)  30,769  (11,044)  30,769  (11,044) 

 

จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการแตกต่างจากจ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณ
โดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดก าไรสุทธิตามบญัชีส าหรับงวดเน่ืองจาก 
 

(ก) ส่วนหน่ึงของผลก าไรของกลุ่มบริษทัไดม้าจากกิจกรรมการส่งเสริมซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี  
(ข)  ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทั้งทางบญัชีและทางภาษี บางรายการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

เร่ืองเก่ียวกบัเงินปันผลรับและการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 

17 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ค านวณจากก าไรส าหรับงวด
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 323,270 

 
354,208 

 
218,663 

 
232,197 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 300,000  300,000  300,000  300,000 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1.08  1.18  0.73  0.77 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 2 

 (พันบาท) 
30 มถุินายน 2558    
หมนุเวียน    
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 193,786  193,786 

 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

ล าดบัของมลูค่ายติุธรรม  
 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
   ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
  ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
  ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณา มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ี ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชก้ระแสเงินสดตาม
สญัญาและอตัราคิดลดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด 
  



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า มูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียง
ดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สญัญา ตามความเหมาะสม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างระดบัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดการโอน
ข้ึน ทั้งน้ีไม่มีการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2558  
 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 กลุ่มบริษทัใช้
แนวทางการปฏิบติัใหม่เก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป และไม่ไดใ้หข้อ้มูลเปรียบเทียบ
ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลใหม่  
 

19 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

 31 มีนาคม 
2558 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 146,113  127,471 
รวม 146,113  127,471 
    

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 5,979  5,979 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,801  6,471 
รวม 10,780  12,450 
    

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

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับเช่าส านักงานและคลังสินค้า ซ่ึงระยะเวลาของสัญญามีตั้ งแต่  
1 ถึง 5 ปี 
 

สัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคและค าปรึกษา 
 

1)  ในปี 2530 บริษทัไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบบัหน่ึงกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทั
จะไดรั้บความช่วยเหลือดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการผลิตผงถ่านด า บริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมโดยค านวณ
เป็นอตัราร้อยละของยอดขาย 

 

2)  ในปี 2558 บริษทัได้ท าสัญญาความช่วยเหลือทางค าปรึกษาฉบับหน่ึงกับบริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง  
ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บความช่วยเหลือเก่ียวกบัการรับขอ้มูลแหล่งวตัถุดิบ แนวโนม้ของราคาวตัถุดิบและขอ้มูลอ่ืนๆ 
โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมภายใตส้ัญญาดังกล่าวเป็นจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี 
สญัญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี  

 

หนังสือค ้าประกนัธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารส าหรับค่าไฟฟ้าจ านวน 12 ลา้นบาท  
(31 มีนาคม 2558: 12 ล้านบาท) และมีเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารเพ่ือค ้ าประกนัการจ่ายช าระเงิน 
ใหก้บัเจา้หน้ีจ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 มนีาคม 2558: 12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.6 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 180 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนสิงหาคม 2558 
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