
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 
ของบริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งการดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

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

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6105 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 กุมภาพนัธ์ 2559 



บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2558 2558 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 416,889         1,062,823      416,707         1,062,482      
ลูกหน้ีการคา้ 5 672,098         889,311         672,098         889,311         
ลูกหน้ีอ่ืน 4 110,658         118,683         110,658         118,683         
สินคา้คงเหลือ 6 1,225,227      403,725         1,225,227      403,725         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 5,323,174      -                 6,212,610      -                 
ดอกเบ้ียคา้งรับระยะยาว
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 1,171,749      -                 1,171,749      -                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 169,105         130,947         169,009         130,863         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,088,900      2,605,489      9,978,058      2,605,064      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7 3,271,788      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 1,553,342      1,614,107      1,553,342      1,614,107      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,321            24,321            24,321            24,321            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 171,216         76,968            171,216         76,968            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,566              2,980              3,566              2,980              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,604,837      12,172,581    4,116,267      10,554,161    

รวมสินทรัพย์ 15,693,737    14,778,070    14,094,325    13,159,225    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2558 2558 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 4 864,821         307,996         864,821         307,996         
เจา้หน้ีอ่ืน 4 283,353         318,304         283,353         318,251         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 30,454            1,030,138      30,454            1,030,138      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,284              68,498            7,284              68,498            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13 610,195         51,385            610,195         51,385            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,796,107      1,776,321      1,796,107      1,776,268      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 2,041,015      1,425,435      2,041,015      1,425,435      
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14 100,498         94,448            100,498         94,448            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,141,513      1,519,883      2,141,513      1,519,883      

รวมหนีสิ้น 3,937,620      3,296,204      3,937,620      3,296,151      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2558 2558 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 300,000         300,000         300,000         300,000         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 930,000         930,000         930,000         930,000         
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย  30,000            30,000            30,000            30,000            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,974,100    11,532,346    8,896,705      8,603,074      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,477,983)     (1,310,480)     -                 -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,756,117    11,481,866    10,156,705    9,863,074      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,693,737    14,778,070    14,094,325    13,159,225    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

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

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,148,612      1,503,006      1,148,612      1,503,006      
รายไดเ้งินปันผลรับ 4,7 -                 -                 4,711             -                 
ดอกเบ้ียรับ 4 71,706           63,545           71,706           63,545           
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 71,666           90,305           71,666           90,305           
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                 -                 -                 159                
รายไดอ่ื้น 2,543             1,571             2,543             1,524             
รวมรายได้ 1,294,527      1,658,427      1,299,238      1,658,539      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 4 861,021         1,178,662      861,021         1,178,662      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 30,095           47,011           30,095           47,011           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 68,253           128,080         68,248           124,829         
ตน้ทนุทางการเงิน 34,728           31,934           34,728           31,934           
รวมค่าใช้จ่าย 994,097         1,385,687      994,092         1,382,436      

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุที่บันทกึตามวธีิ

ส่วนได้เสีย
บริษทัร่วม 7 2,883             48,562           -                 -                 

รวม 2,883             48,562           -                 -                 

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 303,313         321,302         305,146         276,103         

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 46,802           43,403           46,802           43,403           
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทั 256,511         277,899         258,344         232,700         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 18 0.86               0.93               0.86               0.78               

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก าไรส าหรับงวด 256,511         277,899         258,344         232,700         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถกูจดัประเภทรายการใหม่

    เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
    หน่วยงานต่างประเทศ (7,630)            (401,222)        -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี (7,630)            (401,222)        -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 248,881         (123,323)        258,344         232,700         

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



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

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3,634,028      5,136,561      3,634,028      5,136,561      
รายไดเ้งินปันผลรับ 4,7 -                 11,387           30,202           39,398           
ดอกเบ้ียรับ 4 209,514         185,582         209,514         185,582         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                 163,181         -                 163,181         
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                 -                 -                 159                
รายไดอ่ื้น 16 88,151           5,001             88,151           4,954             
รวมรายได้ 3,931,693      5,501,712      3,961,895      5,529,835      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 4,6 2,946,390      4,235,469      2,946,390      4,235,469      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 95,566           125,322         95,566           125,322         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 218,428         260,954         218,338         257,623         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัร่วม 7 -                 -                 -                 8,305             
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 9 -                 59,358           -                 59,358           
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 79,976           -                 79,976           -                 
ตน้ทนุทางการเงิน 85,211           100,706         85,211           100,706         
รวมค่าใช้จ่าย 3,425,571      4,781,809      3,425,481      4,786,783      

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุที่บันทกึตามวธีิ

ส่วนได้เสีย
บริษทัร่วม 7 178,415         250,657         -                 -                 

รวม 178,415         250,657         -                 -                 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 684,537         970,560         536,414         743,052         

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 62,783           77,158           62,783           77,158           
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทั 621,754         893,402         473,631         665,894         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 18 2.07               2.98               1.58               2.22               

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก าไรส าหรับงวด 621,754         893,402         473,631         665,894         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถกูจดัประเภทรายการใหม่

    เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
    หน่วยงานต่างประเทศ (167,503)        (587,366)        -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี (167,503)        (587,366)        -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 454,251         306,036         473,631         665,894         

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม
ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของส่วน ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทั

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ขายเงินลงทุน -                 -                   -                 -                 2,287                      2,287                      2,287               
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 19 -                 -                   -                 (132,000)        -                          -                          (132,000)          

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                   -                 (132,000)        2,287                      2,287                      (129,713)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -                 -                   -                 893,402         -                          -                          893,402           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                   -                 -                 (587,366)                 (587,366)                 (587,366)          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                   -                 893,402         (587,366)                 (587,366)                 306,036           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 300,000         930,000           30,000           11,432,244    (1,122,422)              (1,122,422)              11,569,822      

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม
ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของส่วน ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทั

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 19 -                 -                   -                 (180,000)        -                          -                          (180,000)          
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                   -                 (180,000)        -                          -                          (180,000)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -                 -                   -                 621,754         -                          -                          621,754           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                   -                 -                 (167,503)                 (167,503)                 (167,503)          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                   -                 621,754         (167,503)                 (167,503)                 454,251           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 300,000         930,000           30,000           11,974,100    (1,477,983)              (1,477,983)              11,756,117      

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 19 -                    -                    -                    (132,000)           (132,000)           
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (132,000)           (132,000)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก ำไร -                    -                    -                    665,894            665,894            
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                    -                    -                    665,894            665,894            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 300,000            930,000            30,000              8,418,531         9,678,531         

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก ำไรสะสม

(พนับำท)

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 19 -                    -                    -                    (180,000)           (180,000)           
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (180,000)           (180,000)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

     ก  ำไร -                    -                    -                    473,631            473,631            
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                    -                    -                    473,631            473,631            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 300,000            930,000            30,000              8,896,705         (1) 10,156,705       

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก ำไรสะสม

(พนับำท)

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับงวด 621,754         893,402         473,631         665,894         
รายการปรับปรุง
ค่ำเส่ือมรำคำ 203,713         222,910         203,713         222,910         
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                983                -                983                
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง (12,474)          -                (12,474)          -                
รำยไดเ้งินปันผลรับ -               (11,387)          (30,202)          (39,398)          
ดอกเบ้ียรับ (209,514)        (185,582)        (209,514)        (185,582)        
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 64,636           81,251           64,636           81,251           
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรกูเ้งินรอกำรตดับญัชี 20,575           19,455           20,575           19,455           
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (463,567)        (260,907)        (463,563)        (260,151)        
ขำดทุนจำกตรำสำรอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 580,806         110,571         580,806         110,571         
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                (180)               -                (180)               
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                -                -                (159)               
ค่ำเผ่ือจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -                59,359           -                59,359           
ค่ำเผ่ือจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                -                -                8,305             
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิจำกภำษีเงินได้ 7 (178,415)        (250,657)        -                -                

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 7,426             7,391             7,426             7,391             
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 62,783           77,158           62,783           77,158           

697,723         763,767         697,817         767,807         
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ 218,539         229,570         218,539         229,570         
ลูกหน้ีอ่ืน 8,025             (154,689)        8,025             (154,689)        
สินคำ้คงเหลือ (809,028)        398,758         (809,028)        398,758         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (38,426)          (32,351)          (38,414)          (33,201)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (586)               7,649             (586)               4,730             
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 542,152         93,354           542,152         93,354           
เจำ้หน้ีอ่ืน 34,722           157,498         34,775           157,498         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (21,996)          (16,687)          (21,996)          (16,687)          
จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (1,376)            (1,050)            (1,376)            (1,050)            
เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 629,749         1,445,819      629,908         1,446,090      
จ่ำยภำษีเงินได้ (218,245)     (79,605)          (218,245)        (79,605)          
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 411,504         1,366,214      411,663         1,366,485      

(พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 5,053             6,718             5,053             6,718             
รับเงินปันผล 30,202           39,398           30,202           39,398           
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (212,637)        (39,165)          (212,637)        (39,165)          
ขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                712                -                712                
จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                8,471             -                8,471             
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (177,382)        16,134           (177,382)        16,134           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยดอกเบ้ีย (64,621)          (82,176)          (64,621)          (82,633)          
จ่ำยเงินปันผล (180,000)        (132,000)        (180,000)        (132,000)        
เงินสดรับจำกกำรกูย้มื (สุทธิจำกค่ำธรรมเนียมกำรกูเ้งิน
   จ่ำยจ ำนวน 105.2 ลำ้นบำท) 2,056,591      -                2,056,591      -                
ช ำระคืนเงินกูย้มื (2,692,026)     (999,753)        (2,692,026)     (999,753)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (880,056)        (1,213,929)     (880,056)        (1,214,386)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (645,934)        168,419         (645,775)        168,233         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 1,062,823      573,414         1,062,482      573,243         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 416,889         741,833         416,707         741,476         

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจำ้หน้ีค่ำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 45,137           114,826         45,137           114,826         

(พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
14
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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  หน้ีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 
14  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
15  ส่วนงานด าเนินงาน 
16  รายไดอ่ื้น 
17  ภาษีเงินได ้
18  ก าไรต่อหุน้ 
19  เงินปันผล 
20  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
21  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
22  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

ส านกังาน  : 888/122 และ 128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  
     กรุงเทพมหานคร 10330 
โรงงาน  : 44 หมู่ 1 ถนนอยธุยา-อ่างทอง ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง อ่างทอง 14000 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2533 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ 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 
31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 8  
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงินระหว่างกาล  
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

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

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
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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 การถือปฏิบัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกใหม่ 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ดงัท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 การวัด
มลูค่ายติุธรรม ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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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 าหรับงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น กลุ่มบริษทัเปิดเผยเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 20  
 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 กลุ่มบริษทัใช้
แนวทางการปฏิบติัใหม่เก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป และไม่ไดใ้หข้อ้มูลเปรียบเทียบ
ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลใหม่  
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

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

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 8 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทตั้ งแต่   
ร้อยละ10 ข้ึนไป 

ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จ ากดั ไทย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 10 ข้ึนไป และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

SKI Carbon Black (India) Pvt Ltd. อินเดีย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Columbian Chemicals Company สหรัฐอเมริกา มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Alexandria Carbon Black Company S.A.E อียิปต ์ มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Aditya Birla Sciences Co., Ltd. อินเดีย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Columbian Chemicals Europa GmbH เยอรมนั มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Columbian Chemicals Korea Co., Ltd. เกาหลีใต ้ มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Columbian Chemicals Brazil Ltda. บราซิล มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั   บุคคลท่ี มีอ าน าจและความรับผิดชอบการ

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 าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 71,446  60,962  71,446  60,962 
เงินปันผลรับ -  -  4,711  - 
        



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 7,888  8,627  7,888  8,627 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  227  -  227 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 7,888  8,854  7,888  8,854 

        
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,019  823  1,019  823 

        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ปันส่วนตน้ทุนการผลิต-พลงังานไอน ้า 
   และพลงังานไฟฟ้า 

 
82,186 

  
72,935 

  
82,186 

  
72,935 

ค่าเช่า 810  810  810  810 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 204,729  178,866  204,729  178,866 
เงินปันผลรับ -  -  30,202  28,011 
        

ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 29,856  26,845  29,856  26,845 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  1,049  -  1,049 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 29,856  27,894  29,856  27,894 
        

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,944  2,564  2,944  2,564 
 
 
 

       



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
เงินปันผลรับ -  11,387  -  11,387 
ปันส่วนตน้ทุนการผลิต-พลงังานไอน ้า 
   และพลงังานไฟฟ้า 

 
256,574 

  
215,768 

  
256,574 

  
215,768 

ค่าเช่า 2,430  2,430  2,430  2,430 
 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีอืน่-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56,767  47,791  56,767  47,791 
รวม 56,767  47,791  56,767  47,791 

 
ดอกเบี้ยค้างรับ-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
   ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,171,749  -  1,171,749  - 
   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  867,395  -  867,395 
รวม 1,171,749  867,395  1,171,749  867,395 
 
 
 
 
 
 
 

   



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
   ส่วนท่ีหมุนเวียน 5,323,174  -  6,212,610  - 
   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  4,995,044  -  5,604,568 
รวม 5,323,174  4,995,044  6,212,610  5,604,568 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี   
 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 4,995,044  5,608,477  5,604,568  5,608,477 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 608,042  154,047  608,042  154,047 
ส่วนแบ่งขาดทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
    ของบริษทัร่วม (279,912)  (115,047)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5,323,174  5,647,477  6,212,610  5,762,524 

 
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 154  -  154  - 
รวม 154  -  154  - 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,102  52,212  68,102  52,212 
รวม 68,102  52,212  68,102  52,212 

  

สัญญาเงินให้กู้ยมื 
 

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

5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  2558  2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  672,098  889,311 
รวม  672,098  889,311 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  - 
สุทธิ  672,098  889,311 

     
  2558  2557 
  (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
   ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
- 

 
- 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 วิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  2558  2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  608,622  831,724 
เกินก าหนดช าระ:     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  61,467  56,546 
   3 - 6 เดือน  -  1,022 
   6 - 12 เดือน  657  8 
   มากกวา่ 12 เดือน  1,352  11 
  672,098  889,311 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     -  - 
สุทธิ  672,098  889,311 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 
2558 

 
31 มีนาคม 

2558 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 243,553  107,653 
วตัถุดิบ 378,913  185,330 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 475,691  - 
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 127,070  123,216 
 1,225,227  416,199 
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า -  (12,474) 
สุทธิ 1,225,227  403,725 

    
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย    
- ตน้ทุนขาย 2,218,715  3,466,137 
- กลบัรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า (12,474)  - 
รวม 2,206,241  3,466,137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนที่บันทึกตามวธีิส่วนได้เสีย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 3,011,162  3,044,774  770,364  786,981 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธี        
   ส่วนไดเ้สีย – สุทธิ 178,415  250,657             -             - 
เงินปันผลรับ (30,202)  (28,011)             -             - 

จ าหน่าย            -  (6,185)             -  (16,617) 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 112,413  (472,115)             -             - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  3,271,788  2,789,120  770,364  770,364 

 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 และ 31 มีนาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 
       งบการเงนิรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วนความเป็น  
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วธีิส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 

   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
   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 
 

415,083 
  

411,440 
 

4,711  
 

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  2,856,705  2,599,722  

 
 

25,491 

 
1 

 
 

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  3,271,788  3,011,162  30,202  28,011 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในบริษทั Indigold Carbon (Mauritius) Limited ไดร้วมถึงเงินให้กู ้ยืมระยะยาวมูลค่าตามสัญญาจ านวน 173 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเท่า 6,213 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2558: 173 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 5,604 ล้านบาท) และดอกเบ้ียคา้งรับจ านวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 
1,172 ลา้นบาท (31 มนีาคม 2558: 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 867 ล้านบาท) 
 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งขาดทุนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ Indigold จ านวน 280 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: ขาดทุนจ านวน 
215 ล้านบาท) ตั้งแต่ไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสะสมใน Indigold เกินมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในหุน้ทุน ส่วนเกินน้ีจึง
ถูกปรับปรุงกบัเงินใหกู้ย้ืมแก่ Indigold การกลบัรายการผลขาดทุนในอนาคตจะรับรู้ในเงินใหกู้ย้ืมก่อน โดยให้รับรู้ไดไ้ม่เกินผลขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในเงินให้กูย้ืม แลว้จึงรับรู้ในเงิน
ลงทุนในหุน้ทุนต่อไป เงินลงทุนใน Indigold ซ่ึงอยูใ่นรูปของตราสารทุนและเงินใหกู้ย้ืมแสดงดว้ยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 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  4,711  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  30,202  28,011 

 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  
มีดงัน้ี 
 

 
บริษทัยอ่ย 

ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนของความ
เป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน-สุทธิ  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 

ธนัวาคม 
 31 

มีนาคม 
31 

ธนัวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 
ธนัวาคม 

  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 98  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 าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

    งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 1,639,963  1,639,963 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (59,359)  (59,359) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,580,604  1,580,604 
 

บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน Alexandria Fiber S.A.E จ านวน 59,359 พนับาทในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทั ไทย อคริลิค 
ไฟเบอร์ จ ากดั เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 11,387 พนับาท 

 

10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ
2557 มี ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557 

  

การซ้ือและ
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 

การตดัจ าหน่าย 
/จ าหน่ายและ
การโอนออก-
ราคาตาม 
บญัชีสุทธิ 

 การซ้ือและ
การโอนเขา้   
-ราคาทุน 

 

การจ าหน่าย
และการโอน
ออก-ราคา
ตามบญัชี
สุทธิ 

 (พันบาท) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 331,074  173,309  -  - 
ยานพาหนะ 831  -  798  1,801 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 1,727  11  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 129,734  320,419  68,814  6 
รวม 463,366  493,739  69,612  1,807 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2558  2558  2558  2558 
 (พันบาท) 
รวม 192,067  80,892  (20,851)  (3,924) 
หกักลบภาษีเงินได ้ (20,851)  (3,924)  20,851  3,924 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชี - สุทธิ 171,216  76,968  -  - 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่
1 เมษายน 

2558  

บันทึกเป็น
(รายจ่าย)/
รายได้ในงบ
ก าไรขาดทุน  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม  

2558 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนอ่ืน 53,191  -  53,191 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 18,890  1,210  20,100 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 4,806  111,355  116,161 
อ่ืนๆ 4,005  (1,390)  2,615 
รวม 80,892  111,175  192,067 

      
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอการตดับญัชี (3,924)  (16,927)  (20,851) 
รวม (3,924)  (16,927)  (20,851) 

สุทธิ 76,968  94,248  171,216 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่
1 เมษายน 

2557  

บันทึกเป็น
(รายจ่าย)/
รายได้ในงบ
ก าไรขาดทุน  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม  

2557 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  1,661  1,661 
ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนอ่ืน -  53,191  53,191 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 20,245  1,268  21,513 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 27,234  (5,120)  22,114 
อ่ืนๆ 4,869  1,034  5,903 
รวม 52,348  52,034  104,382 

      
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอการตดับญัชี (8,853)  3,891  (4,962) 
รวม (8,853)  3,891  (4,962) 

สุทธิ 43,495  55,925  99,420 
 
12 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2558  2558 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30,454  1,030,138 
    

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,041,015  1,425,435 
 2,071,469  2,455,573 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2,455,573  3,405,573 
ไดรั้บจากเงินกูย้ืมระหวา่งงวด 2,161,800  - 
ช าระค่าธรรมเนียมการกูเ้งิน (105,209)  - 
ช าระคืนเงินกูย้ืมระหวา่งงวด (2,692,026)  (999,753) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการกูเ้งินรอการตดับญัชี 20,575  19,455 
รายการปรับปรุงจากอตัราแลกเปล่ียน 230,756  81,571 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2,071,469  2,506,846 

 
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวในวงเงินจ านวน 110 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกากบั
ธนาคารหลายแห่ง (“สญัญาเงินกูย้ืมฉบบัใหม่”) เพ่ือแทนสญัญาเงินกูย้ืมวงเงินจ านวน 175 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ท่ีบริษทัไดท้ าเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 (“สญัญาเงินกูย้ืมฉบบัเดิม”) บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูใ้หม่ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืม
ฉบบัใหม่ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกดว้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี พร้อมทั้งจ่ายช าระคืนเงินกูเ้ดิมภายใตส้ัญญาเงิน
กูย้ืมฉบบัเดิม โดยบริษทัจะจ่ายช าระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืมใหม่เป็นงวดๆโดยเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559 และจ่าย
ช าระคืนทุกๆงวดหกเดือนหลงัจากนั้นจนถึงวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 ทั้งน้ีบริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการไถ่ถอน
การจ านองท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมฉบบัเดิม อย่างไรก็ตามภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมฉบบัใหม่ 
บริษัทไม่สามารถน าสินทรัพย์หมุนเวียนและท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้ งหมดไปก่อภาระผูกพันเพ่ิมเติมได ้
(Negative pledge) 
 
บริษทับนัทึกค่าธรรมเนียมการกูเ้งินจ านวน 105 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเบิกใชเ้งินกูย้ืมฉบบัใหม่ สุทธิกบัยอดเงิน
กูย้ืมระยะยาว และตดัจ าหน่ายตลอดอายขุองสญัญาเงินกูย้ืมดงักล่าว 
 

13 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ส่วนใหญ่มาจากหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์เป็นจ านวนเงิน 580.8 ลา้น
บาท (31 มนีาคม 2558: 24.0 ล้านบาท) 

 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 94,448  101,226 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,807  4,622 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,619  2,769 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งงวด (1,376)  (1,050) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 100,498  107,567 

 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ียจากภาระผกูพนัรับรู้ในค่าใชจ่้ายในการบริหารในก าไรหรือขาดทุน 
 

15 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายคาร์บอน ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนเดียว 
 

16 รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่มาจากการไดรั้บช าระค่าชดเชยประกนัภยัจาก
เหตุไฟไหมใ้นปี 2556 เป็นจ านวนเงิน 82.5 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ 2558  2557 

  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  157,031  133,083 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 (94,248)  (55,925) 
รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้  62,783  77,158 
 

จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการแตกต่างจากจ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณ
โดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดก าไรสุทธิตามบญัชีส าหรับงวดเน่ืองจาก 
 

(ก) ส่วนหน่ึงของผลก าไรของกลุ่มบริษทัไดม้าจากกิจกรรมการส่งเสริมซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี  
(ข)  ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทั้งทางบญัชีและทางภาษี บางรายการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

เร่ืองเก่ียวกบัเงินปันผลรับและการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 

18 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค านวณจาก 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดแสดง
การค านวณดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้        
   ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 256,511  277,899  258,344  232,700 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (ขั้นพ้ืนฐาน) 300,000  300,000  300,000  300,000 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.86  0.93  0.86  0.78 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้        
   ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 621,754  893,402  473,631  665,894 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (ขั้นพ้ืนฐาน) 300,000  300,000  300,000  300,000 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 2.07  2.98  1.58  2.22 

 
19 เงินปันผล 
  

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี  29 กรกฎาคม 2558 ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 180 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนสิงหาคม 2558 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี  16 กรกฎาคม 2557 ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 132 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนสิงหาคม 2557 

   
20 เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 2 

 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2558    
หมนุเวียน    
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 580,806  580,806 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

ล าดบัของมลูค่ายติุธรรม  
 

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

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
  ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
  ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 

มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า มูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียง
ดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สญัญา ตามความเหมาะสม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างระดบัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดการโอน
ข้ึน ทั้งน้ีไม่มีการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558  
 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 กลุ่มบริษทัใช้
แนวทางการปฏิบติัใหม่เก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป และไม่ไดใ้หข้อ้มูลเปรียบเทียบ
ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม
2558 

 31 มีนาคม 
2558 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 36,328  127,471 
รวม 36,328  127,471 
    

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 5,289  5,979 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,776  6,471 
รวม 8,065  12,450 
    

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

 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับเช่าส านักงานและคลังสินค้า ซ่ึงระยะเวลาของสัญญามีตั้ งแต่  
1 ถึง 5 ปี 
 

สัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคและค าปรึกษา 
 

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

 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2)  ในปี 2558 บริษัทได้ท าสัญญาความช่วยเหลือทางค าปรึกษาฉบับหน่ึงกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหน่ึง  
ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บความช่วยเหลือเก่ียวกบัการรับขอ้มูลแหล่งวตัถุดิบ แนวโนม้ของราคาวตัถุดิบและขอ้มูลอ่ืนๆ 
โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี 
สญัญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี  

 

หนังสือค ้าประกนัธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารส าหรับค่าไฟฟ้าจ านวน 12 ลา้นบาท  
(31 มีนาคม 2558: 12 ล้านบาท) และมีเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารเพ่ือค ้ าประกันการจ่ายช าระเงิน 
ใหก้บัเจา้หน้ีจ านวน 1 ลา้นยโูรและ 10 ลา้นเยน (31 มนีาคม 2558: 12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

22 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษัทยงัไม่ได้ใช้กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินซ่ึงปรับปรุงและประกาศเม่ือวนัท่ี 
6 พฤศจิกายน 2558 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และก าหนดใหถื้อปฏิบติักบั
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

ปีที่มผีล
บังคับใช้ 

   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 

   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2559 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

41 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

ปีที่มผีล
บังคับใช้ 

   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

   และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558)   
ส่วนงานด าเนินงาน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558)  

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2559 

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชก้รอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินท่ี
ปรับปรุงใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
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