
บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย (“กลุมบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบ

แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร

ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ 

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

และเรื่องอ่ืนๆ 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุมบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามี

ความเปนอิสระจากกลุมบริษัทและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชท่ีีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ีขาพเจา

ไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 

 

การวัดมูลคาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
อางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และ 4 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 

กลุมบริษัทและบริษัทใหเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวม

ในตางประเทศ ซึ่ งไมมีหลักทรัพยค้ํ าประกันโดยคิด

ดอกเบ้ียอัตรา LIBOR บวกรอยละ 3.5 ตอป และมีกําหนด

ชําระคืนเต็มจํานวนในเดือนกรกฎาคม 2564  

 

เน่ืองจากยอดของเงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคางรับ

มีสาระสําคัญ และตองใชดุลยพินิจในการประมาณการมูล

คาท่ีจะไดรับคืน ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่อง

สําคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา รวมถึง 

 

• อานสัญญาเงินใหกูยืม ไดรับหนังสือยืนยันยอด และ

ทดสอบการคํานวณดอกเบ้ียคางรับเพื่อประเมินวาการ

คํานวณดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา

เงินกูยืมระยะยาว 

• สอบถามผูบริหารและสุมทดสอบเอกสารท่ีเก่ียวของ

เพื่ อ ทํ าความเข าใจขั้น ตอน ท่ี ผูบริห ารใช ใน การ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทรวม 
• ประเมินความเหมาะสมของขอสมมติและวิธีการท่ีใช

ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด 
• ประเมินยอนหลังโดยการเปรียบเทียบประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีจัดทําโดยผูบริหารในปกอนกับผล

ประกอบการทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจริง 
• วิเคราะหความออนไหวของอัตราการเติบโตและอัตรา

คิดลด 
• พิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของกลุม

บริษัทและบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การวัดมูลคาของสินคาคงเหลือ 
อางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และ 8 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 

วัตถุดิบหลักของกลุมบริษัทและบริษัทเปนสินคาโภค

ภัณฑซึ่งมีความผันผวนของราคา 

 

สินคาคงเหลือมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญและตอง

บันทึกดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตมูลคา

ใดจะตํ่ากวา ในการประมาณการมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของ

สินคาคงเหลือ ตองใชดุลยพินิจของผูบริหารและขึ้นอยูกับ

ภาวการณความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ดังน้ันขาพเจาจึง

เห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา รวมถึง 

 
• สอบ ถามผูบ ริห ารและสุ มท ดสอบ กับ เอกส าร ท่ี

เก่ียวของเพื่อทําความเขาใจในกระบวนการวัดมูลคา

สินคาคงเหลือรวมท้ังนโยบายของกลุมบริษัทและ

บริษัทในการประมาณการมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ

ของสินคาคงเหลือ  
• สอบถามผูบริหารเพื่อทําความเขาใจนโยบายการ

กําหนดราคาของกลุมบริษัทและบริษัทเพื่อประเมินวา

ราคาขายสินคาเปนไปตามนโยบายของกลุมบริษัทและ

บริษัท 
• ทดสอบการออกแบบและการนํามาปฏิบัติของระบบ

การควบคุมภายใน รวมถึงสุมทดสอบการควบคุม

ภายในท่ีสําคัญ 
• ทดสอบการประมาณการมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของ

สินคาคงเหลือโดยสุมทดสอบราคาขายลาสุดหักดวย

คาใชจายท่ีจําเปนในการขายกับเอกสารท่ีเก่ียวของ

ตลอดจนทดสอบการคํานวณ 
• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของ

กลุมบริษัทและบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
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ขอมูลอ่ืน  

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียม

ใหขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี  

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความ

เชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานขอมูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขางตนเม่ือจัดทําแลว และพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให

สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัท

และบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑ

การบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน

หรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและ

บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความ

เชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุก

รายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหลาน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื ่อ

ตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการ

แสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุมบริษัทและบริษัท 

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุ

ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถา

ขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา

โดยใหสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผย

ขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต

อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการ

นําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม    

 

• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ

ขาพเจา  

 

ขาพเจาไดสื ่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆที่สําคัญรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการ

ควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับความ

เปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งขาพเจาเชื่อวามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให

ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
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จากเรื ่องที่สื ่อสารกับผู มีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื ่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบ           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย

เรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือ

ในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทํา

ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะ

จากการสื่อสารดังกลาว 

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน  6105 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

28 พฤษภาคม 2561 
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 381,347,746          495,380,741          381,184,884          495,347,686          

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 6 645,700,000          2,633,000,000       645,700,000          2,633,000,000       

ลูกหนี้การคา 4, 7 1,168,632,687       892,643,297          1,168,632,687       892,643,297          

ลูกหนี้อื่น 4 13,538,455            31,988,824            13,538,455            31,988,824            

สินคาคงเหลือ 8 1,102,320,914       766,859,628          1,102,320,914       766,859,628          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 47,501,260            158,586,787          47,371,032            158,485,197          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,359,041,062       4,978,459,277       3,358,747,972       4,978,324,632       

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 9 4,599,194,732       3,669,641,432       770,364,083          770,364,083          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - - 12,853,530            

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 1,596,481,061       1,580,604,161       1,596,481,061       1,580,604,161       

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 5,371,080,519       5,911,494,959       5,371,080,519       5,928,832,325       

ดอกเบี้ยคางรับระยะยาว 4 1,701,256,467       1,506,100,375       1,701,256,467       1,506,100,375       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 1,318,808,355       1,416,053,908       1,318,808,355       1,416,053,908       

สินทรัพยไมมีตัวตน 15,808,683            20,672,893            15,808,683            20,672,893            

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 13 83,503,179            82,552,056            86,073,885            82,552,056            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,472,769              2,834,569              2,472,769              2,834,569              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,688,605,765     14,189,954,353     10,862,345,822     11,320,867,900     

รวมสินทรัพย 18,047,646,827     19,168,413,630     14,221,093,794     16,299,192,532     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 4, 14 1,175,160,835       685,511,913          1,175,160,835       685,511,913          

เจาหนี้อื่น 4, 15 362,227,117          195,276,027          362,104,880          195,276,027          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 -                         160,652,794          -                         160,652,794          

ภาษีเงินไดคางจาย 73,215,186            112,337,319          73,215,186            112,337,319          

หนี้สินตราสารอนุพันธ 273,457                 107,887,911          273,457                 107,887,911          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,610,876,595       1,261,665,964       1,610,754,358       1,261,665,964       

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 -                         3,460,527,697       -                         3,460,527,697       

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ

   ผลประโยชนพนักงาน 17 98,515,093            93,014,623            98,515,093            93,014,623            

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 98,515,093            3,553,542,320       98,515,093            3,553,542,320       

รวมหนี้สิน 1,709,391,688       4,815,208,284       1,709,269,451       4,815,208,284       

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 18 300,000,000          300,000,000          300,000,000          300,000,000          

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

สวนเกินมูลคาหุน

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 18 930,000,000          930,000,000          930,000,000          930,000,000          

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย  19 30,000,000            30,000,000            30,000,000            30,000,000            

ยังไมไดจัดสรร 16,427,714,917     14,392,256,887     11,251,824,343     10,223,984,248     

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 19 (1,349,459,778)     (1,299,051,541)     -                         -                         

รวมสวนของผูถือหุน 16,338,255,139     14,353,205,346     12,511,824,343     11,483,984,248     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 18,047,646,827     19,168,413,630     14,221,093,794     16,299,192,532     

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได

รายไดจากการขาย 20, 24 7,323,611,452   5,040,101,863   7,323,611,452   5,040,101,863   

รายไดเงินปนผลรับ 4, 9, 11 48,576,503        17,079,754        76,278,608        44,931,034        

ดอกเบี้ยรับ 4 392,973,077      363,674,777      392,973,077      363,674,777      

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                     37,157,195        -                     37,157,195        

รายไดอื่น 4,100,925           8,809,904           3,815,687           8,809,904           

รวมรายได 7,769,261,957   5,466,823,493   7,796,678,824   5,494,674,773   

คาใชจาย

ตนทุนขาย 4, 22 5,088,242,823   3,552,540,767   5,088,242,823   3,552,540,767   

ตนทุนในการจัดจําหนาย 4, 22 148,552,121      140,979,588      148,552,121      140,979,588      

คาใชจายในการบริหาร 4, 22 393,464,349      284,618,733      406,086,757      284,573,853      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 455,058,315      -                     455,051,218      -                     

ตนทุนทางการเงิน 206,433,715      136,588,520      206,433,715      136,588,520      

รวมคาใชจาย 6,291,751,323   4,114,727,608   6,304,366,634   4,114,682,728   

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม

บริษัทรวม 4, 9 1,027,491,447   1,135,764,862   -                     -                     

รวม 1,027,491,447   1,135,764,862   -                     -                     

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 2,505,002,081   2,487,860,747   1,492,312,190   1,379,992,045   

คาใชจายภาษีเงินได 23 223,182,489      195,201,094      220,611,783      195,201,094      

กําไรสําหรับป 2,281,819,592   2,292,659,653   1,271,700,407   1,184,790,951   

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 25 7.61                    7.64                    4.24                    3.95                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(บาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับป 2,281,819,592   2,292,659,653   1,271,700,407   1,184,790,951   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางจากการแปลงคาหนวยงานตางประเทศ (52,132,612)       58,456,908        -                     -                     

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม 9 1,724,375           497,241              -                     -                     

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (50,408,237)       58,954,149        -                     -                     

รายการที่ไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม 9 (2,501,250)         -                     -                     -                     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ

   คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผล

   ประโยชนพนักงาน 17 (4,825,390)         -                     (4,825,390)         -                     

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม

   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 13 965,078              -                     965,078              -                     

รวมรายการที่ไมถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (6,361,562)         -                     (3,860,312)         -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -

   สุทธิจากภาษี (56,769,799)       58,954,149        (3,860,312)         -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2,225,049,793   2,351,613,802   1,267,840,095   1,184,790,951   

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สวนแบง รวม

ทุนเรือนหุน ผลตางจาก กําไรขาดทุน องคประกอบอื่น รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได การแปลงคา เบ็ดเสร็จอื่น ของสวน ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ในบริษัทรวม ของผูถือหุน ของบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 300,000,000    930,000,000    30,000,000   12,279,597,234     (1,358,005,690)   -                      (1,358,005,690)    12,181,591,544    

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 26 -                   -                   -                (180,000,000)         -                      -                      -                       (180,000,000)        

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                   -                (180,000,000)         -                      -                      -                       (180,000,000)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไร -                   -                   -                2,292,659,653       -                      -                      -                       2,292,659,653      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                -                         58,456,908          497,241               58,954,149           58,954,149           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                   -                2,292,659,653       58,456,908          497,241               58,954,149           2,351,613,802      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 300,000,000    930,000,000    30,000,000   14,392,256,887     (1,299,548,782)   497,241               (1,299,051,541)    14,353,205,346    

งบการเงินรวม

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สวนแบง รวม

ทุนเรือนหุน ผลตางจาก กําไรขาดทุน องคประกอบอื่น รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได การแปลงคา เบ็ดเสร็จอื่น ของสวน ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ในบริษัทรวม ของผูถือหุน ของบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 300,000,000    930,000,000    30,000,000   14,392,256,887     (1,299,548,782)   497,241               (1,299,051,541)    14,353,205,346    

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 26 -                   -                   -                (240,000,000)         -                      -                      -                       (240,000,000)        

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                   -                (240,000,000)         -                      -                      -                       (240,000,000)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไร -                   -                   -                2,281,819,592       -                      -                      -                       2,281,819,592      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                (6,361,562)             (52,132,612)        1,724,375            (50,408,237)         (56,769,799)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                   -                2,275,458,030       (52,132,612)        1,724,375            (50,408,237)         2,225,049,793      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 300,000,000    930,000,000    30,000,000   16,427,714,917     (1,351,681,394)   2,221,616            (1,349,459,778)    16,338,255,139    

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)

งบการเงินรวม
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 300,000,000        930,000,000        30,000,000         9,219,193,297       10,479,193,297     

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 26 -                      -                      -                     (180,000,000)        (180,000,000)        

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                      -                      -                     (180,000,000)        (180,000,000)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กําไร -                      -                      -                     1,184,790,951       1,184,790,951       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                      -                     1,184,790,951       1,184,790,951       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 300,000,000        930,000,000        30,000,000         10,223,984,248     11,483,984,248     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 300,000,000        930,000,000        30,000,000         10,223,984,248     11,483,984,248     

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 26 -                      -                      -                     (240,000,000)        (240,000,000)        

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                      -                      -                     (240,000,000)        (240,000,000)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กําไร -                      -                      -                     1,271,700,407       1,271,700,407       

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                     (3,860,312)            (3,860,312)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                      -                     1,267,840,095       1,267,840,095       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 300,000,000        930,000,000        30,000,000         11,251,824,343       (1) 12,511,824,343     

(1) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว บริษัทตองคงไวซึ่งกําไรสะสมจํานวน 510 ลานบาท เปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรขั้นต่ํา

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 2,281,819,592     2,292,659,653     1,271,700,407     1,184,790,951     

ปรับรายการที่กระทบกําไรเปนเงินสดรับ

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 190,013,666        192,982,789        190,013,666        192,982,789        

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 8 14,581,391          15,587,812          14,581,391          15,587,812          

รายไดเงินปนผลรับ 9, 11 (48,576,503)         (17,079,754)         (76,278,608)         (44,931,034)         

ดอกเบี้ยรับ (392,973,077)       (363,674,777)       (392,973,077)       (363,674,777)       

ตนทุนทางการเงิน 112,508,031        106,036,830        112,508,031        106,036,830        

คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญชี 16 93,925,684          30,551,690          93,925,684          30,551,690          

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 363,145,750        85,798,965          363,156,562        85,819,171          

กําไรจากตราสารอนุพันธที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (107,614,454)       (306,566,544)       (107,614,454)       (306,566,544)       

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (886,931)              (509,346)              (886,931)              (509,346)              

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                      -                      12,853,530          -                      

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม - สุทธิจากภาษีเงินได 4, 9 (1,027,491,447)    (1,135,764,862)    -                      -                      

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 17 12,071,312          9,988,561            12,071,312          9,988,561            

คาใชจายภาษีเงินได 23 223,182,489        195,201,094        220,611,783        195,201,094        

1,713,705,503     1,105,212,111     1,713,669,296     1,105,277,197     

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (278,284,812)       (105,030,912)       (278,284,812)       (105,030,912)       

ลูกหนี้อื่น 18,450,369          (8,624,918)           18,450,369          (8,624,918)           

สินคาคงเหลือ (350,042,677)       (208,555,729)       (350,042,677)       (208,555,729)       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 100,946,755        (25,111,625)         100,975,393        (25,114,892)         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 361,800               697,000               361,800               697,000               

เจาหนี้การคา 507,487,536        506,360,607        507,487,536        506,360,607        

เจาหนี้อื่น 157,770,118        (93,184,495)         157,647,880        (93,184,495)         

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 1,870,394,592     1,171,762,039     1,870,264,785     1,171,823,858     

ผลประโยชนพนักงานจายออก 17 (11,396,232)         (10,136,130)         (11,396,232)         (10,136,130)         

ภาษีเงินไดจายออก (262,290,667)       (55,885,814)         (262,290,667)       (55,885,814)         

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,596,707,693     1,105,740,095     1,596,577,886     1,105,801,914     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(บาท)
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,987,300,000     (2,633,000,000)    1,987,300,000     (2,633,000,000)    

รับดอกเบี้ย 48,385,304          28,597,118          48,385,304          28,597,118          

รับเงินปนผล 9, 11 76,278,608          84,385,796          76,278,608          84,385,796          

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (77,260,431)         (91,351,113)         (77,260,431)         (91,351,113)         

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,353,255            2,443,916            1,353,255            2,443,916            

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 (15,876,900)         -                      (15,876,900)         -                      

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 2,020,179,836     (2,608,924,283)    2,020,179,836     (2,608,924,283)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (115,500,406)       (105,675,608)       (115,500,406)       (105,675,608)       

จายเงินปนผล 15, 26 (238,936,448)       (179,608,461)       (238,936,448)       (179,608,461)       

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืม 16 (3,376,483,670)    (98,656,250)         (3,376,483,670)    (98,656,250)         

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,730,920,524)    (383,940,319)       (3,730,920,524)    (383,940,319)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (114,032,995)       (1,887,124,507)    (114,162,802)       (1,887,062,688)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน 495,380,741        2,382,505,248     495,347,686        2,382,410,374     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 381,347,746        495,380,741        381,184,884        495,347,686        

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 56,713,381          45,603,584          56,713,381          45,603,584          

เงินปนผลคางจาย 6,419,586            5,356,034            6,419,586            5,356,034            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(บาท)
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 

7 ลูกหน้ีการคา 

8 สินคาคงเหลือ 

9 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

10 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

13 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

14 เจาหน้ีการคา 

15 เจาหน้ีอ่ืน 

16 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

17 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

18 ทุนเรือนหุน 

19 สํารอง 

20 สวนงานดําเนินงาน 

21 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

22 คาใชจายตามลักษณะ 

23 คาใชจายภาษีเงินได 

24 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

25 กําไรตอหุน 

26 เงินปนผล 

27 เครื่องมือทางการเงิน 

28 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน   

29 การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

  งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 

 

1 ขอมูลทั่วไป  

 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียน

ของสํานักงานและโรงงานดังน้ี 

 

สํานักงานใหญ : 888/122  และ_128_อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 16  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

     กรงุเทพมหานคร 10330 

โรงงาน      :  44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมือง อางทอง 14000 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือป 2533 

 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก SKI Carbon Black (Mauritius) Limited (ถือหุนรอยละ 32.24) บริษัท ไทยเรยอน

จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 24.98) และ Asian Opps I Limited (ถือหุนรอยละ15.99) 

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอน รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2561 และ 2560 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และ 10  

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน   

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภา

วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี

เก่ียวของ   

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง การเปล่ียนแปลงน้ีไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี และสภาวิชาชีพบัญชีได

ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 กลุมบริษัทไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกลาวในการจัดทํางบการเงินกอนวันท่ีมีผลบังคับใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ท้ังจํานวนท่ีรับรูและชวงเวลาท่ี 

รับรู โดยรายไดจะรับรูเม่ือ (หรือ ณ วันท่ี) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคาของ 

รายไดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีนํามาใชแทนมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินเก่ียวกับการรับรูรายได ดังตอไปน้ี 

 

-  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญากอสราง  

-  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได  

-  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา  

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา  

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสราง  

    อสังหาริมทรัพย และ 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหมเปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา  

 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 

 

รายการ  เกณฑการวัดมูลคา 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ มูลคายุติธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนท่ี

กําหนดไว ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 3 (ฐ) 
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(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล

ทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปน

อยางอ่ืน 

 

(ง) การใชวิจารณญาณและประมาณการ    

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ี

เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง  การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

 

ขอมูลเก่ียวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ

สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

    เก่ี ยว กับ ข อ ส ม ม ติ ห ลั กใน การป ระม าณ การต าม ห ลั ก

คณิตศาสตรประกันภัย 

  

 การวัดมูลคายุติธรรม 

 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 

 

กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ

รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
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กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา กลุมผู

ประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลําดับ

ชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม  

 

ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 

 

เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี 

  

• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตได (ขอมูลท่ีไม

สามารถสังเกตได) 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปน้ี 

 

• หมายเหตุขอ  27  เครื่องมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
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(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย

ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 

 

บริษัทยอย  

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําให

เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับ

แตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

 

บริษัทรวม  

 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว   

 

สวนไดเสียในบริษัทรวมบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุน

การทํารายการ ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน

ลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสียความมี

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  เม่ือสวนแบงผลขาดทุนท่ีกลุมบริษัทไดรับมีจํานวนเกินกวาสวนไดเสียในบริษัทท่ีไป

ลงทุนน้ัน มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกทอนลงจนเปนศูนยและจะไมรับรูสวนแบงผล

ขาดทุนอีกตอไป  เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนใน

นามของผูถูกลงทุน 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมา

จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมา

จากรายการกับบริษัทรวมและกิจการท่ีควบคุมรวมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน

กิจการท่ีถูกลงทุนน้ัน  ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาท่ี

เม่ือไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น    
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(ข) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 

โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา

ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 

  

หนวยงานในตางประเทศ  

 

สินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีรายงาน 

 

รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีใกลเคียงกับอัตรา 

ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคา บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเปนรายการผลตางจาก

อัตราแลกเปล่ียนในสวนของผูถือหุน ยกเวนผลตางจากการแปลงคาท่ีถูกปนสวนใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

 

เม่ือหนวยงานตางประเทศถูกจําหนายสวนไดเสียท้ังหมดหรือเพียงบางสวนท่ีทําใหสูญเสียการควบคุม ความมี

อิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวของกับหนวยงานตางประเทศน้ันตองถูก

จัดประเภทเปนกําไรหรือขาดทุนโดยเปนสวนหน่ึงของกําไรขาดทุนจากการจําหนาย หากกลุมบริษัทจําหนายสวน

ไดเสียในบริษัทยอยเพียงบางสวนแตยังคงมีการควบคุม ผลสะสมตองถูกปนสัดสวนใหกับสวนของผูถือหุนท่ีไมมี

อํานาจควบคุม หากกลุมบริษัทจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมบางสวนโดยท่ีกลุมบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการ

ควบคุมรวมท่ีมีสาระสําคัญอยู กลุมบริษัทตองจัดประเภทยอดสะสมบางสวนท่ีเก่ียวของเปนกําไรหรือขาดทุน 
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รายการท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนลูกหน้ีหรือเจาหน้ีกับหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งกลุมบริษัทมิไดคาดหมายวาจะมี

แผนการชําระหน้ีหรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล  กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

จากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูกพิจารณาเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรู

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเปนรายการผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการ

จําหนายเงินลงทุนน้ันออกไป 

 

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ    

 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  อัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน  กิจกรรมจัดหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน  

เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไมไดมีไวเพื่อคา อยางไรก็ตาม  ตราสารอนุพันธท่ีไมเขาเง่ือนไข การ

กําหนดใหเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงถือเปนรายการเพื่อคา 

 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธจะถูกบันทึกบัญชีเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม  คาใชจายท่ีเกิดจากการ

ทํารายการดังกลาวบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  การวัดมูลคาใหมภายหลังการบันทึกครั้งแรกใชมูลคา

ยุติธรรม   กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมใหเปนมูลคายุติธรรมบันทึกในกําไรหรือขาดทุนทันที       

 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคา

อางอิงของนายหนา ณ วันท่ีรายงาน   

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปน    

สวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา  ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 
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(ฉ) สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา   

 

ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีราคาทุนถัวเฉล่ีย  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง

หรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ี

ผลิตเอง  ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิต

ตามปกติและตนทุนมาตรฐานซึ่งไดรับการปรับปรุงใหใกลเคียงกับราคาทุนถัวเฉล่ีย 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน

โดยประมาณในการขาย  

 

(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน สวนการ

บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารทุนซึ่งไมเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอย

คาของเงินลงทุน 

 

การจําหนายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเก่ียวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน          

 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 
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(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

การรับรูและการวัดมูลคา 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ

กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย

เพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การ

บูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวรซึ่งไมสามารถ

ทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวรน้ันใหถือวา   ลิขสิทธ์ิซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  

 

สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ

สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ

จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถ

วัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

  

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

28 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณ

ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี  

 

อาคารและสิ่งปลูกสราง  25  ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ  5 - 25  ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน  5  ป 

ยานพาหนะ  5   ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 

 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบ

ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนาย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม  

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเก่ียวของน้ัน  คาใชจายอ่ืน รวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู

ในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

  

คาตัดจําหนาย   

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมี

ตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟทแวร 5 ป 
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วิธีการตัดจําหนาย  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และ มูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบป

บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ญ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม  

ในกรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

  

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึก

ในกําไรหรือขาดทุน  

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน  หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย  

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงชี้ เรื่องการดอยคาหรือไม  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ

เพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย 

เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสินภายหลังจากการบันทึก

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหน้ีเม่ือครบ

กําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน   

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  

  

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปปจจุบันและปกอนๆ  ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 

 

การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว   

 

ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ    

ตนป โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและ

การจายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการใน

กําไรหรือขาดทุน  

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ี

เก่ียวของกับการบริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น  
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ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน  

 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทท่ีเปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทํางานของพนักงานในปปจจุบันและปกอนๆ ซึ่งผลประโยชนน้ีไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 

การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย

ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ี

พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน  

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น

ในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจาย

ในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดใน

ตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน  

 

(ฒ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

 

การขายสินคา 

 

รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป

ใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันหรือมีความ

ไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคา

ของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืน

สินคา   
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เงินปนผลรับ 

 

เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล    

 

 ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืน 

 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืนบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 

(ณ) ตนทุนทางการเงิน 

 

ตนทุนทางการเงินบันทึกโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงและประกอบดวยดอกเบ้ียจายของเงินกูยืม และประมาณการ

หน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไป  

 

ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเก่ียวกับการไดมา  การกอสรางหรือ การผลิตสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

โดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

(ด) สัญญาเชาดําเนินงาน  

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา 

 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน

สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  ถาการปฏิบัติตามขอตกลงน้ันขึ้นอยูกับ

การใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และขอตกลงน้ันจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัทมี

สิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  
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ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนท่ี

เปนองคประกอบอ่ืนโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไม

สามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนท่ีเทากับมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจํานวนหน้ีสินจะลดลงตามจํานวนท่ีจาย และตนทุนทางการ

เงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 

 

(ต) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ

งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับ รายการท่ีรับรูโดยตรง

ในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ  

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจากผล

แตกตางชั่วคราวตอไปน้ี  การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก  การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการ

ท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางท่ี

เก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล    

 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุม

บริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการโดย 

ใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 
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ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษีท่ี

ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ  กลุมบริษัทเชื่อวาไดต้ังภาษีเงินได

คางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การ

ตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินน้ีอยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ 

และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการ

ตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบ

ตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงิน

ไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ

หนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 

(ถ) กําไรตอหุน  

 

กลุมบริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือ

ขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายระหวางป  

 

(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  

 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอประธานเจาหนาท่ีบริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน

การดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวน

อยางสมเหตุสมผล  
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4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หาก

กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน

รายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และ 10 สําหรับ

ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืนมีดังน้ี 

 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

SKI Carbon Black (Mauritius) Limited มอริเชียส เปนผู ถือหุนรายใหญ  ถือหุนในบริษัทต้ังแต   

รอยละ10 ขึ้นไป 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผู ถือหุนรายใหญ  ถือหุนในบริษัทต้ังแต   

รอยละ10 ขึ้นไป 

Asian Opps I Limited ฮองกง เปนผู ถือหุนรายใหญ  ถือหุนในบริษัทต้ังแต   

รอยละ10 ขึ้นไป 

บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัด ไทย บริษัทถือหุนรอยละ 10 ขึ้นไป และมีกรรมการ

รวมกัน 

Alexandria Fiber Company Co., S.A.E. อียิปต บริษัทถือหุนรอยละ 10 ขึ้นไป และมีกรรมการ

รวมกัน 

SKI Carbon Black (India) Pvt. Ltd. อินเดีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Chemicals Company สหรัฐอเมริกา มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Alexandria Carbon Black Company S.A.E. อียิปต มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Aditya Birla Sciences Co., Ltd. อินเดีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Chemicals Europa GmbH เยอรมัน มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Chemicals Korea Co., Ltd. เกาหลีใต มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Birla Carbon Brazil Ltda. บราซิล มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian International Chemicals 

   Corporation 

จอรเจีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 
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ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

Columbian Carbon Europa S.R.L. อิตาลี มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Swiss Singapore Overseas Enterprise Pte. Ltd. สิงคโปร มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd. อินเดีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Carbon Spain S.L. สเปน มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

ผูบริหารสําคัญ  อินเดีย/ไทย บุ คคลท่ี มี อํ าน าจและความรับ ผิดช อบ การ

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆของ

กลุมบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังน้ี 

รวมถึงกรรมการ (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับ

บริหารหรือไม) ของกลุมบริษัท 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ซื้อสินคา  อางอิงราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  LIBOR บวกดวยรอยละ 3.5 ตอป 

เงินปนผล อัตราตามท่ีกําหนดในประกาศ 

สวนลดตนทุนจากรายไดจากการขายไฟฟาและไอนํ้า  อางอิงราคาตลาด 

   ท่ีไดจากกระบวนการผลิต  

คาใชจายเรียกเก็บไปยัง/จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน ราคาตามจริง 

คาลิขสิทธ์ิ รอยละ 3 ของยอดขายสุทธิหักดวยตนทุนของวัตถุดิบ 

    ตามจริงและคาใชจายในการขาย 

คาเชา อัตราตามท่ีตกลงรวมกัน 
 

รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สรุปไดดังน้ี    
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม        

ดอกเบ้ียรับ 354,727  321,841  354,727  321,841 

เงินปนผลรับ -  -  27,702  27,851 

ซื้อสินคา 107  44  107  44 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ         

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 39,186  34,497  39,186  34,497 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 39,186  34,497  39,186  34,497 

        

คาตอบแทนกรรมการ 3,337  3,567  3,337  3,567 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

เงินปนผลรับ 11,387  17,080  11,387  17,080 

สวนลดตนทุนจากรายไดจากการขายไฟฟา 

   และไอนํ้าท่ีไดจากกระบวนการผลิต 

 

325,945 

  

275,949 

  

325,945 

  

275,949 

คาใชจายเรียกเก็บไปยังกิจการท่ีเก่ียวของกัน 67,235  97,009  67,235  97,009 

ซื้อสินคา 1,715,033  142,715  1,715,033  142,715 

คาใชจายเรียกเก็บจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 93,808  87,479  93,808  87,479 

คาลิขสิทธ์ิ 70,966  -  70,966  - 

คาเชา 3,240  3,240  3,240  3,240 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุมบริษัทมีสัญญาสําคัญท่ีทํากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันดังตอไปน้ี 

 

สัญญาการใหบริการระหวางกัน 
 

ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทไดลงนามทําสัญญาการใหบริการระหวางกันกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง โดยท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวของกันดังกลาวตกลงท่ีจะใหบริการงานดานการบริหาร ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดท่ีงานสนับสนุนดาน

บริหาร การเงิน การดําเนินงาน ทรัพยากรบุคคล การขายและการตลาด การจัดการท่ัวไป และการบริการสนับสนุน

โครงการ คาธรรมเนียมการใหบริการเรียกเก็บตามท่ีตกลงรวมกัน 
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สัญญาคาลิขสิทธิ ์

 

ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทไดลงนามทําสัญญาลิขสิทธ์ิกับ Colombian International Chemicals Corporation ซึ่ง

เปนบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ท้ังน้ี Colombian International Chemicals Corporation ตกลงท่ีจะสนับสนุนบริษัทใน

โครงการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับผงคารบอนเกรดใหม และการพัฒนากระบวนการผลิตผงคารบอน โดยอนุญาตให

บริษัทใชขอมูลทางดานเทคนิคและสิทธิบัตร บริษัทจะจายคาลิขสิทธ์ิในอัตรารอยละ 3 ของยอดขายสุทธิหักดวยคา

ขนสง สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ป โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ีในสัญญา 

 

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 56,783  46,645  56,783  46,645 

รวม 56,783  46,645  56,783  46,645 

 

ลูกหน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 2,092  18,143  2,092  18,143 

รวม 2,092  18,143  2,092  18,143 

 

ดอกเบ้ียคางรับ-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม 1,701,256  1,506,100  1,701,256  1,506,100 

รวม 1,701,256  1,506,100  1,701,256  1,506,100 

 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม 5,371,081  5,911,495  5,371,081  5,928,832 

รวม 5,371,081  5,911,495  5,371,081  5,928,832 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม มีดังน้ี   

 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม        

ณ วันท่ี 1 เมษายนของปกอน 5,911,495  5,153,827  5,928,832  6,065,197 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง (557,751)  (136,365)  (557,751)  (136,365) 

สวนแบงกําไรสุทธิของบริษัทรวม 17,337  804,929  -  - 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวม -  89,104  -  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 5,371,081  5,911,495  5,371,081  5,928,832 

 

สัญญาเงินใหกูยืม 

 

ในป 2554 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมกับบริษัทรวมแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 173 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

โดยคิดดอกเบ้ียอัตรา LIBOR บวกดวยรอยละ 3.5 ตอป เงินใหกูยืมน้ีมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2559 

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดทําหนังสือแกไขสัญญาเพื่อขยายกําหนดการชําระคืนเปนเดือนกรกฎาคม 2564 

โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืนใดในสัญญา ดอกเบ้ียจะถูกรวมทบตน ณ วันสิ้นสุดในแตละงวดของดอกเบ้ีย

และจะถูกชําระคืนพรอมกับเงินกูยืม 

 

เจาหน้ีการคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 834,947  93,716  834,947  93,716 

รวม 834,947  93,716  834,947  93,716 

 

เจาหน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 144,718  17,277  144,718  17,277 

รวม 144,718  17,277  144,718  17,277 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 482  368  482  368 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 115,966  55,715  115,803  55,682 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย    264,900  139,278  264,900  139,278 

เงินฝากประจํา -  300,020  -  300,020 

รวม 381,348  495,381  381,185  495,348 

 

6 เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 
 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันทางการเงินในตางประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน  

646 ลานบาท (31 มีนาคม 2560: 2,633 ลานบาท)  โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.41 ตอป (2560: รอยละ 1.60 - 1.85 

ตอป) และถึงกําหนดรับชําระในเดือนธันวาคม 2561 

 

7 ลูกหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 56,783  46,645 

กิจการอ่ืนๆ  1,111,850  845,998 

รวม  1,168,633  892,643 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  - 

สุทธ ิ  1,168,633  892,643 
  

 
 

 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  -  - 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

41 

วิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 

 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน     

ยังไมครบกําหนดชําระ  56,783  46,645 

  56,783  46,645 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     -  - 

  56,783  46,645 

   

กิจการอื่นๆ     

ยังไมครบกําหนดชําระ  1,056,886  764,320 

เกินกําหนดชําระ:     

   นอยกวา 3 เดือน  54,964  81,678 

  1,111,850  845,998 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     -  - 

  1,111,850  845,998 

 
    

สุทธ ิ  1,168,633  892,643 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 120 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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8 สินคาคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 413,934  279,733 

วัตถุดิบ 539,064  301,351 

วัสดุโรงงานและอะไหล 142,148  149,812 

สินคาระหวางทาง 49,343  63,551 

 1,144,489  794,447 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (42,168)  (27,587) 

สุทธ ิ 1,102,321  766,860 

    

ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย    

- ตนทุนขาย 5,073,662  3,536,953 

- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ 14,581  15,588 

รวม 5,088,243  3,552,541 

 

9 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม        

ณ วันท่ี 1 เมษายน ของปกอน 3,669,641  3,396,785  770,364  770,364 

สวนแบงกําไรสุทธิของบริษัทรวม 1,010,154  330,836  -  - 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี (777)  497  -  - 

เงินปนผลรับ (27,702)  (27,851)  -  - 

ผลตางจากการแปลงคา (52,121)  (30,626)  -  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 4,599,195  3,669,641  770,364  770,364 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ไมมีการซื้อและจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนดังกลาวสําหรับแตละป มีดังน้ี 

 

       งบการเงินรวม 

 ลักษณะ

ธุรกิจ 

ประเทศที ่

กิจการจัดตั้ง 

สัดสวนความเปน  

เจาของ 

  

ทุนชําระแลว 

  

ราคาทุน 

 มูลคาตาม 

วิธีสวนไดเสีย 

  

เงินปนผลรับ 

   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                      

P.T. Indo Liberty 

Textiles 

 

ผลิตส่ิงทอ 

 

อินโดนเีซีย 

 

40.00 

  

40.00 

  

515,664 

  

515,664 

  

196,948 

  

196,948 

 

300,763 

 

377,421 

 

2,211  2,360 

บริษทั อดิตยา เบอรลา 

เคมีคัลส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

 

 

ผลิตสารเคมี ไทย 

 

 

29.99  

 

 

29.99  1,700,000  1,700,000  509,820  509,820  3,737,457  3,292,220  25,491 

 

25,491 

Indigold Carbon 

(Mauritius)  Limited 

บริษทัเพ่ือ 

การลงทุน มอริเชียส 

 

20.59  

 

20.59  308,870  308,870  63,596  63,596  560,975            -            -            - 

รวม           770,364  770,364  4,599,195  3,669,641  27,702  27,851 

 

บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินลงทุนในบริษัท Indigold Carbon (Mauritius) Limited (“Indigold”) ไดรวมถึงเงินใหกูยืมระยะยาวซึ่งมีมูลคาตามสัญญาจํานวน 173 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 5,371 ลานบาท (31 มีนาคม 2560: 173 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 5,929 ลานบาท) และดอกเบ้ียคางรับจํานวน 55 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

หรือเทียบเทา 1,701 ลานบาท (31 มีนาคม 2560: 44 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 1,506 ลานบาท) 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2561 กลุมบริษัทมีสวนแบงกําไรในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ Indigold จํานวน 578 ลานบาท (31 มีนาคม  2560: กําไรจํานวน 

894 ลานบาท) ต้ังแตไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 กลุมบริษัทมีสวนแบงขาดทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสะสมของ Indigold เกินมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในหุนทุน 

โดยต้ังแตไตรมาสน้ันเปนตนมาสวนเกินดังกลาวถูกปรับปรุงกับเงินใหกูยืมแก Indigold การกลับรายการผลขาดทุนในอนาคตจะรับรูในเงินใหกูยืมกอน โดยใหรับรูไดไมเกินผล

ขาดทุนท่ีเคยรับรูในเงินใหกูยืม แลวจึงรับรูในเงินลงทุนในหุนทุนตอไป เงินลงทุนใน Indigold ซึ่งอยูในรูปของตราสารทุนและเงินใหกูยืมแสดงดวยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท 

 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 สวนเกินขาดทุนดังกลาว ซึ่งเคยถูกปรับปรุงกับเงินใหกูยืมแก Indigold ถูกกลับรายการท้ังหมดเน่ืองจากการมีสวนแบงกําไรในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสะสม ดังน้ัน สวนแบงกําไรจํานวน 561 ลานบาทจึงรับรูในเงินลงทุนในหุนของ Indigold 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  

สัดสวนของความ

เปนเจาของ 

 

ทุนชําระแลว  

 

ราคาทุน  

 

การดอยคา  

 

ราคาทุน-สุทธิ  

 

เงินปนผลรับ 

  2561  2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทรวม                        

P.T. Indo Liberty Textiles  40.00  40.00    515,664    515,664  196,948  196,948  -  -  196,948  196,948  2,211  2,360 

บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

 

29.99  29.99 1,700,000  1,700,000  509,820  509,820 

 

-  - 

 

509,820  509,820 

 

25,491   25,491 

Indigold Carbon (Mauritius) 

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

 

    - 

รวม         770,364  770,364  -  -  770,364  770,364   27,702   27,851 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีรวมอยูในงบการเงินของบริษัทรวม ปรับปรุงดวยการปรับมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ และความแตกตางของนโยบายการบัญชี  

รวมท้ังการกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปดังกลาวกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการเหลาน้ี 
 

  P.T. Indo Liberty Textiles  บริษัท อดิตยา 
เบอรลา เคมีคัลส  

(ประเทศไทย) จํากัด 

 Indigold Carbon (Mauritius)  
Limited 

 รวม 

  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
รายได  4,117,924  4,290,481  17,107,561  15,620,834  34,102,200  26,635,317  55,327,685  46,546,632 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  (107,136)  (41,097)  1,444,801  1,170,067  3,268,002  4,022,431  4,605,667  5,151,401 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  3,317  (23,101)  65,560  (79,106)  (167,794)  432,747  (98,917)  330,540 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  (103,819)  (64,198)  1,510,361  1,090,961  3,100,208  4,455,178  4,506,750  5,481,941 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  -  -  (7,544)  2,646  291,503  113,105  283,959  115,751 
สวนที่เปนของผูถือหุนของผูถูกลงทนุ  (103,819)  (64,198)  1,517,905  1,088,315  2,808,705  4,342,073  4,222,791  5,366,190 
                 
สินทรัพยหมุนเวียน  1,092,603  1,316,630  7,726,248  10,237,293  15,624,020  18,856,534  24,442,871  30,410,457 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  2,335,806  2,692,435  8,524,276  4,637,043  23,884,519  32,625,551  34,744,601  39,955,029 
หนี้สินหมุนเวียน  (1,572,248)  (1,981,975)  (3,427,537)  (3,466,846)  (8,642,151)  (12,831,835)  (13,641,936)  (18,280,656) 
หนี้สินไมหมุนเวียน  (1,102,415)  (1,080,722)  (315,544)  (315,847)  (26,895,889)  (37,779,960)  (28,313,848)  (39,176,529) 

สินทรัพยสุทธิ  753,746  946,368  12,507,443  11,091,643  3,970,499  870,290  17,231,688  12,908,301 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  -  -  40,313  52,732  1,245,996  954,492  1,286,309  1,007,224 
สวนที่เปนของผูถือหุนของผูถูกลงทนุ  753,746  946,368  12,467,130  11,038,911  2,724,503  (84,202)  15,945,379  11,901,077 
                 สวนไดเสียของกลุมบริษัทในสินทรพัยสุทธิของผูถูกลงทุน 
   ณ วันที่ 1 เมษายนของปกอน 

 

377,421  405,460  3,292,220  2,991,325  - 

 

-  3,669,641  3,396,785 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสวนที่เปนของกลุมบริษัท  (74,447)  (25,679)  470,728  326,386  560,975  -  957,256  300,707 

เงินปนผลรับระหวางป  (2,211)  (2,360)  (25,491)  (25,491)  -  -  (27,702)  (27,851) 

สวนไดเสียของกลุมบริษัทในสินทรัพยสุทธิของผูถูกลงทุน ณ วันส้ินป  300,763  377,421  3,737,457  3,292,220  560,975  -  4,599,195  3,669,641 
คาความนิยม  -  -  -  -  -  -  -  - 
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในผูถูกลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม   300,763  377,421  3,737,457  3,292,220  560,975  -  4,599,195  3,669,641 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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10     เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนดังกลาวสําหรับแตละป มีดังน้ี 

 

 

บริษัทยอย 

ลักษณะ

ธุรกิจ 

สัดสวนของความ

เปนเจาของ 

 

ทุนชําระแลว  

 

ราคาทุน  

 

การดอยคา  

 

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปนผลรับ 

  2561  2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทยอยทางตรง                       

Birla Carbon Mexico, 

S.A. DE C.V. 

ผลิต

คารบอน 98  98 12,854  12,854  12,854  12,854     (12,854)  -  -  12,854  -  - 

รวม         12,854  12,854     (12,854)  -  -  12,854  -  - 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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11     เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 15,877  - 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 1,580,604  1,580,604 

    

รวม 1,596,481  1,580,604 

 

เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 16 ลานบาท 

(31 มีนาคม 2560: ไมมี) โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 ตอป (31 มีนาคม 2560: ไมมี) และถึงกําหนดชําระในเดือน

มีนาคม 2563 

 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ราคาทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ี 1 เมษายนของปกอน 1,744,358  1,744,358  1,846,560  1,846,560 

คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (163,754)  (163,754)  (265,956)  (265,956) 

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 1,580,604  1,580,604  1,580,604  1,580,604 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ตราสารทุนอ่ืนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนดังกลาวสําหรับแตละป มีดังน้ี 

 

   งบการเงินรวม 

 

สัดสวนของความ

เปนเจาของ 

 

สกุลเงิน 

 

ทุนชาํระแลว  

 

ราคาทุน  

 

การดอยคา  

 

ราคาทุน-สุทธ ิ  เงินปนผลรับ 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด 15.98  15.98 บาท    712,500  712,500  223,204  223,204  -  -  223,204  223,204  11,387  17,080 

 

Alexandria Fiber Co., S.A.E. 

 

14.40 

  

14.40 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

48,198 

  

48,198 

  

163,754 

  

163,754 

  

(163,754) 

  

(163,754) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 

Blue Bucks Investment Pte. Ltd. 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

10 

  

10 

  

758,000 

  

758,000 

  

- 

  

- 

  

758,000 

  

758,000 

  

20,662 

  

- 

 

Big Banyan Investment Pte. Ltd. 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

10 

  

10 

  

599,400 

  

599,400 

  

- 

  

- 

  

599,400 

  

599,400 

  

    16,528 

  

- 

รวม         1,744,358  1,744,358  (163,754)  (163,754)  1,580,604  1,580,604  48,577  17,080 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สัดสวนของความ

เปนเจาของ 

 

สกุลเงิน 

 

ทุนชาํระแลว  

 

ราคาทุน  

 

การดอยคา  

 

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปนผลรับ 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด 15.98  15.98 บาท 712,500  712,500  223,204  223,204  -  -  223,204  223,204  11,387  17,080 

 

Alexandria Fiber Co., S.A.E. 

 

14.40 

  

14.40 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

48,198 

  

48,198 

  

265,956 

  

265,956 

  

(265,956) 

  

(265,956) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 

Blue Bucks Investment Pte. Ltd. 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมรกิา 

 

10 

  

10 

  

758,000 

  

758,000 

  

- 

  

- 

  

758,000 

  

758,000 

  

20,662 

  

- 

 

Big Banyan Investment Pte. Ltd. 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

10 

  

10 

  

599,400 

  

599,400 

  

- 

  

- 

  

599,400 

  

599,400 

  

16,528 

  

- 

รวม         1,846,560  1,846,560  (265,956)  (265,956)  1,580,604  1,580,604  48,577  17,080 

 

หุนบุริมสิทธิของ Blue Bucks Investment Pte Ltd. (25,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) และหุนบุริมสิทธิของ Big Banyan Investment Pte Ltd. (20,000,000 หุน มูลคา

หุนละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เปนหุนบุริมสิทธิประเภทไมสะสมเงินปนผล เรียกไถถอนได ไมมีสวนรวมในการประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปนผลใน

อัตรารอยละ 2.5 ตอปในปท่ีมีการประกาศจายเงินปนผล 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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12     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

           สินทรัพย   

       เครื่องตกแตง    ระหวาง   

   อาคาร  เครื่องจักร  ติดต้ังและเครื่อง    กอสราง   

 ที่ดิน  และสิ่งปลูกสราง  และอุปกรณ  ใชสํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 138,533  759,260  4,708,659  75,341  17,326  302,856  6,001,975 

เพ่ิมขึ้น -  -  28,154  851  -  42,561  71,566 

จําหนาย -  -  (51,120)  (482)  (1,625)  (1,436)  (54,663) 

โอน -  -  85,121  10  -  (85,131)  -  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560              

และ 1 เมษายน 2560 138,533  759,260  4,770,814  75,720  15,701  258,850  6,018,878 

เพ่ิมขึ้น -  -  27,865  804  2,694  57,007  88,370 

จําหนาย -  -  (30,993)  (626)  (3,294)  -  (34,913) 

โอน -  -  252,834  -  -  (252,834)  -  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 138,533  759,260  5,020,520  75,898  15,101  63,023  6,072,335 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

           สินทรัพย   

       เครื่องตกแตง    ระหวาง   

   อาคาร  เครื่องจักร  ติดต้ังและเครื่อง    กอสราง   

 ที่ดิน  และสิ่งปลูกสราง  และอุปกรณ  ใชสํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเส่ือมราคา              

ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 -  477,201  3,904,345  72,656  12,015  -  4,466,217 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  22,199  163,465  1,096  2,575  -  189,335 

จําหนาย -  -  (50,691)  (482)  (1,555)  -  (52,728) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560              

และ 1 เมษายน 2560 -  499,400  4,017,119  73,270  13,035  -  4,602,824 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  22,139  160,267  874  1,869  -  185,149 

จําหนาย -  -  (30,993)  (626)  (2,827)  -  (34,446) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 -  521,539  4,146,393  73,518  12,077  -  4,753,527 

              

มูลคาสุทธิทางบัญชี              

ณ 1 เมษายน 2559 138,533  282,059  804,314  2,685  5,311  302,856  1,535,758 

ณ 31 มีนาคม 2560 138,533    259,860  753,695  2,450  2,666  258,850  1,416,054 

ณ 31 มีนาคม 2561 138,533  237,721  874,127  2,380  3,024  63,023  1,318,808 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวน

แลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 3,596 ลานบาท (31 มีนาคม 2560: 3,511 ลานบาท) 

 

บริษัทไมมีการนําสินทรัพย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน          

(31 มีนาคม 2560: ไมมี)  

 

13 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม 83,503  101,337  -  (18,785) 

หักกลบภาษีเงินได  -  (18,785)  -  18,785 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 83,503  82,552  -  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม 86,074  101,337  -  (18,785) 

หักกลบภาษีเงินได  -  (18,785)  -  18,785 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 86,074  82,552  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน 

 

ณ วันที ่

1 เมษายน 

2560  

กําไรหรือ

ขาดทุน 

 

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2561 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุนอ่ืน 53,191  -  -  53,191 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 18,632  519  965  19,703 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 21,578  (21,523)  -  55 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 5,517  2,916  -  8,433 

อ่ืนๆ 2,832  (711)  -  2,121 

รวม 101,337  (18,799)  965  83,503 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาธรรมเนียมการกูเงินรอตัดบัญช ี (18,785)  18,785  -  - 

รวม (18,785)  18,785  -  - 
        

สุทธ ิ 82,552  (14)  965  83,503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน 

 

ณ วันที ่

1 เมษายน 

2560  

กําไรหรือ

ขาดทุน 

 

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2561 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุนอ่ืน 53,191  -  -  53,191 

คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -  2,571  -  2,571 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 18,632  519  965  19,703 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 21,578  (21,523)  -  55 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 5,517  2,916  -  8,433 

อ่ืนๆ 2,832  (711)  -  2,121 

รวม 101,337  (16,228)  965  86,074 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาธรรมเนียมการกูเงินรอตัดบัญช ี (18,785)  18,785  -  - 

รวม (18,785)  18,785  -  - 
        

สุทธ ิ 82,552  2,557  965  86,074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน 

 

ณ วันที ่

1 เมษายน 

2560  

กําไรหรือ

ขาดทุน 

 

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่  

31 มีนาคม 

2561 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุนอ่ืน 53,191  -  -  53,191 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 18,632  (413)  -  18,219 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 82,891  (61,313)  -  21,578 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 2,400  3,117  -  5,517 

อ่ืนๆ 2,615  217  -  2,832 

รวม 159,729  (58,392)  -  101,337 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาธรรมเนียมการกูเงินรอตัดบัญช ี (24,895)  6,110  -  (18,785) 

รวม (24,895)  6,110  -  (18,785) 
        

สุทธ ิ 134,834  (52,282)  -  82,552 

 

14 เจาหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 834,947  93,716  834,947  93,716 

กิจการอ่ืนๆ  340,214  591,796  340,214  591,796 

รวม  1,175,161  685,512  1,175,161  685,512 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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15 เจาหน้ีอื่น 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 144,718  17,277  144,718  17,277 

         

กิจการอื่นๆ         

เจาหน้ีอ่ืนคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ  56,713  45,604  56,713  45,604 

โบนัสคางจาย  44,656  31,951  44,656  31,951 

คาประกันคางจาย  20,154  23,068  20,154  23,068 

คาบริการคางจาย  14,596  11,418  14,596  11,418 

คาคดีฟองรองคางจาย  13,806  -  13,806  - 

เงินปนผลคางจาย  6,420  5,356  6,420  5,356 

อ่ืนๆ  61,164  60,602  61,042  55,602 

  217,509  177,999  217,387  177,999 

รวม  362,227  195,276  362,105  195,276 

 

16 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   

 

 

งบการเงินรวมและ                            

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน    

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป -  160,653 

    

สวนที่ไมหมุนเวียน    

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -  3,460,528 

 -  3,621,181 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีเกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 

2560 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 เมษายนของปกอน 3,621,181  3,770,337 

ชําระคืนเงินกูยืมระหวางป (3,376,484)  (98,656) 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญชี 93,926  30,552 

รายการปรับปรุงจากอัตราแลกเปล่ียน (338,623)  (81,052) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม -  3,621,181 

 

เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินจํานวน 110 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกากับ

ธนาคารหลายแหง (“สัญญาเงินกูยืมฉบับใหม”) เพื่อแทนสัญญาเงินกูยืมวงเงินจํานวน 175 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ท่ีบริษัทไดทําเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 (“สัญญาเงินกูยืมฉบับเดิม”) บริษัทไดเบิกใชเงินกูใหมภายใตสัญญาเงินกูยืม

ฉบับใหม ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกดวยรอยละ 1.75 ตอป พรอมท้ังจายชําระคืนเงินกูเดิมภายใตสัญญาเงิน

กูยืมฉบับเดิม โดยบริษัทจะจายชําระคืนเงินตนของเงินกูยืมใหมเปนงวดๆโดยเริ่มต้ังแตเดือนธันวาคม 2559 และจาย

ชําระคืนทุกๆงวดหกเดือนหลังจากน้ันจนถึงวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 การจํานองท่ีดิน อาคาร และเครื่องจักรภายใต

สัญญาเงินกูยืมฉบับเดิมถูกไถถอนแลวเสร็จในปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ภายใตสัญญาเงินกูยืมฉบับใหม 

บริษัทไมสามารถนําสินทรัพยหมุนเวียนและท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท้ังหมดไปกอภาระผูกพันเพิ่มเติมได 

(Negative pledge) 

 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทไดมีการชําระคืนเงินกูท้ังจํานวนในเดือนมีนาคม 2561 และ

ขอกําหนดในสินทรัพยหมุนเวียนและท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (Negative pledge) ไดถูกยกเลิกอัตโนมัติ 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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17 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

   

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน    

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ    

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 78,956  75,429 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 19,559  17,586 

รวม 98,515  93,015 

    

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็    

รับรูในกําไรหรือขาดทุน    

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 9,201  7,503 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 2,870  2,486 

รวม 12,071  9,989 

    

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในระหวางป 4,825   - 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรู 9,166  4,341 

 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 

บริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน

การใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยไดแกความ

เสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 เมษายนของปกอน 75,429  78,062 

    

รับรูในกําไรหรือขาดทุน:    

ตนทุนบริการปจจุบัน 6,406  4,865 

ตนทุนดอกเบ้ีย 2,795  2,638 

 9,201  7,503 

    

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 5,000  - 

 5,000  - 

    

อื่นๆ:    

ผลประโยชนจายโดยโครงการ (10,674)  (10,136) 

 (10,674)  (10,136) 

    

ณ วันที่ 31 มีนาคม 78,956  75,429 

 

กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เกิดขึ้นจาก: 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ขอสมมติทางการเงิน 1,798  - 

การปรับปรุงจากประสบการณ 3,202  - 

รวม 5,000  - 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ผลประโยชนพนักงานระยะยาวอื่น 

 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานระยะยาวอ่ืนเปนผลประโยชนใหตามสิทธิและขอกําหนดของบริษัท 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 เมษายนของปกอน 17,586  15,100 

    

รับรูในกําไรหรือขาดทุน:    

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,271  1,801 

ตนทุนดอกเบ้ีย 599  685 

 2,870  2,486 

    

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (175)  - 

 (175)  - 

    

อื่นๆ:    

ผลประโยชนจายโดยโครงการ (722)  - 

 (722)  - 

    

ณ วันที่ 31 มีนาคม 19,559  17,586 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เกิดขึ้นจาก: 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ขอสมมติทางการเงิน (63)  - 

การปรับปรุงจากประสบการณ (112)  - 

รวม (175)  - 

 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัย 
 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก) มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด  3.05  4.0 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 8.28  9.0 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน 3.00 – 7.00  5.0 
 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 
 

การวิเคราะหความออนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไป

ไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการ

ผลประโยชนเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (7,469)  8,465 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 8,852  (7,707) 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (6,658)  7,546 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 7,109  (6,426) 

 

แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการ

ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ 

 

18 ทุนเรือนหุน 

 

 มูลคาหุน  2561  2560 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันท่ี 1 เมษายน ของปกอน          

-  หุนสามัญ 1  300,000  300,000  300,000  300,000 

ณ วันที่ 31 มีนาคม          

-  หุนสามัญ 1  300,000  300,000  300,000  300,000 

          

หุนที่ออกและชําระแลว          

ณ วันท่ี 1 เมษายน ของปกอน          

-  หุนสามัญ 1  300,000  300,000  300,000  300,000 

ณ วันที่ 31 มีนาคม          

-  หุนสามัญ 1  300,000  300,000  300,000  300,000 

 

สวนเกินมูลคาหุน  

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนน้ี

จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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19 สํารอง 

 

สํารองประกอบดวย 

 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทมหาชนจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารอง

ดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560  บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 

 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลตางการแปลงคาท้ังหมดจากงบการเงิน

ของหนวยงานในตางประเทศ 

 

การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง 

 

การเคล่ือนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

 

20 สวนงานดําเนินงาน 

 

ผูบริหารเห็นวากลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานเดียวคือธุรกิจผงคารบอน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุม

บริษัทมีสวนงานท่ีรายงานเพียงสวนงานเดียว  

 

สวนงานภูมิศาสตร  
 

กลุมบริษัทมีการจัดการ การผลิตและสํานักงานขายในประเทศไทยเทาน้ัน 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

65 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของลูกคา 

 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานภูมิศาสตร 

 

  รายได 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ไทย 5,372,127  3,127,612 

ญ่ีปุน 756,973  651,751 

อินโดนีเซีย 507,670  374,399 

เวียดนาม 279,791  336,319 

มาเลเซีย 134,785  170,281 

ประเทศอ่ืนๆ 272,265  379,740 

รวม 7,323,611  5,040,102 

 

ลูกคารายใหญ 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย เปนจํานวนเงินประมาณ 

1,322.7 ลานบาท และ 988.9 ลานบาท ตามลําดับ (สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560: 677.3 ลานบาท และ 419.6 

ลานบาท ตามลําดับ) 

 

21 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน  

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง  334,124  274,613  334,124  274,613 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 17 12,071  9,989  12,071  9,989 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว  7,357  7,333  7,357  7,333 

อ่ืนๆ  29,940  24,962  29,940  24,962 

รวม  383,492  316,897  383,492  316,897 
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โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ

เปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน ทุกเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบ

ในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
 

22 คาใชจายตามลักษณะ  
 

งบกําไรขาดทุนไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวมอยูในตนทุนขาย        

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (134,201)  (64,313)  (134,201)  (64,313) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 4,113,799  2,650,694  4,113,799  2,650,694 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 190,014  192,983  190,014  192,983 

คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 247,021  208,001  247,021  208,001 

คาสาธารณูปโภค 424,263  377,254  424,263  377,254 

อ่ืนๆ 247,347  187,922  247,347  187,922 

รวม 5,088,243  3,552,541  5,088,243  3,552,541 

        

รวมอยูในคาใชจายในการจัดจําหนาย        

คาขนสง 144,675  132,039  144,675  132,039 

อ่ืนๆ 3,877  8,941  3,877  8,941 

รวม 148,552  140,980  148,552  140,980 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร        

คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 136,471  108,896  136,471  108,896 

คาความชวยเหลือทางเทคนิคและคาท่ีปรึกษา 191,762  104,415  191,762  104,415 

คาเชา 12,142  14,498  12,142  14,498 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน 

   บริษัทยอย 

 

- 

  

- 

  

12,854 

  

- 

อ่ืนๆ 53,089  56,810  52,858  56,765 

รวม 393,464  284,619  406,087  284,574 

 

23 ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  223,169  142,919  223,169  142,919 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 

   รอการตัดบัญช ี

 

13 

 

14 
 

 

52,282 
 

 

(2,557) 
 

 

52,282 

รวมคาใชจายภาษีเงินได  223,183  195,201  220,612  195,201 
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ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

   รายได      รายได   

 กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก  กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก 

 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได 
  

ผลตางจากการแปลงคา            

   งบการเงิน (52,133)  -  (52,133)  58,457  -  58,457 

สวนแบงกําไรขาดทุน-            

   เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม (971)  194  (777)  621  (124)  497 

ขาดทุนจากการประมาณการตาม            

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย (4,825)  965  (3,860)  -  -  - 

รวม (57,929)  1,159  (56,770)  59,078  (124)  58,954 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

   รายได      รายได   

 กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก  กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก 

 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได 
  

ขาดทุนจากการประมาณการตาม            

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย (4,825)  965  (3,860)  -  -  - 

รวม (4,825)  965  (3,860)  -  -  - 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง   

 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

กําไรกอนภาษีเงินได   2,505,002    2,487,861 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  501,000  20  497,572 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (74,468)    (77,065) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   (205,498)    (227,153) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   2,316    1,984 

คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น   (158)    (146) 

อ่ืนๆ   (9)    9 

รวม 9  223,183  8  195,201 
 
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

กําไรกอนภาษีเงินได   1,492,312    1,379,992 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  298,462  20  275,998 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (80,008)    (82,635) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   2,316    1,984 

คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น   (158)    (146) 

รวม 15  220,612  14  195,201 
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การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล  

 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหปรับลดอัตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 เปนตนไป 

 

24 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการสงเสริม

การลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการผลิตผงคารบอน ไฟฟาและไอนํ้า ซึ่งพอ

สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  

 

(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีสําหรับเครื่องจักรท่ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 

(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมี

กําหนดเวลาสามปและแปดป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน โดยจํานวนท่ีไดรับยกเวน

ตองไมเกินจํานวนท่ีกําหนด 

 

(ค) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวม

คํานวณเพื่อเสียภาษี 

 

เน่ืองจากเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตามท่ีระบุไวใน

บัตรสงเสริมการลงทุน 
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รายไดและสวนลดตนทุนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

รายได            

ขายตางประเทศ -  1,951,484  1,951,484  -  1,912,490  1,912,490 

ขายในประเทศ -  5,372,127  5,372,127  -  3,127,612  3,127,612 

รวมรายได -  7,323,611  7,323,611  -  5,040,102  5,040,102 

สวนลดตนทุนจาก 

   รายไดจากการขาย 

   ไฟฟาและไอนํ้าท่ีได 

   จากกระบวนการผลิต 372,166  553,522  925,688  378,212  458,912  837,124 

รวม 372,166  7,877,133  8,249,299  378,212  5,499,014  5,877,226 

 

25 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561  และ 2560 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปนสวน

ของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท/พันหุน) 

 กําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท  

   

2,281,820  2,292,660  1,271,700  1,184,791 

        

จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว  300,000  300,000  300,000  300,000 

        

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 7.61  7.64  4.24  3.95 
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26 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.80 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 240 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน

ในเดือนสิงหาคม 2560 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 180 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน

ในเดือนสิงหาคม 2559 

 

27 เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ

ทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท  กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล

ของระดับความเสี่ยงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ

ความเสี่ยง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อใหม่ันใจ

วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

การบริหารจัดการทุน   

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเชื่อม่ัน

ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดแูลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวมสวน

ไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ  
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ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของบริษัท

โดยสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวโดยอางอิงตามอัตราตลาด  

 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของเงินใหกูยืมกอนพิจารณาผลกระทบจากวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 31 มีนาคม และระยะท่ี

ครบกําหนดชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

อัตราดอกเบี้ย 

ที่แทจริง 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ป

แตภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

ป 2561          

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 5.75  -  5,371,081  -  5,371,081 

          

ป 2560          

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 4.66  -  5,928,832  -  5,928,832 

 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 มีนาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระ

หรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

 

อัตราดอกเบี้ย 

ที่แทจริง 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ป

แตภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

ป 2561          

เงินกูยืมจากสถาบันการเงนิ ไมมี  -  -      -  - 

          

ป 2560          

เงินกูยืมจากสถาบันการเงนิ 2.74  160,653  3,460,528      -  3,621,181 
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ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาและการขายสินคาท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหน่ึงป เพื่อ

ปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา ณ วันท่ีรายงานเปนรายการท่ีเก่ียวของกับรายการซื้อและขายสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศในงวดถัดไป 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจากการ

มีสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  253  254  253  254 

ลูกหน้ีการคา  252,951  210,279  252,951  210,279 

ลูกหน้ีอ่ืน  717  8,049  717  8,049 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ี

เก่ียวของกัน 

 
5,371,081 

 
5,928,832 

 
5,371,081 

 
5,928,832 

ดอกเบ้ียคางรับระยะยาว  1,701,256  1,506,100  1,701,256  1,506,100 

เจาหน้ีการคา  (1,102,658)  (590,569)  (1,102,658)  (590,569) 

เจาหน้ีอ่ืน  (87,937)  (42,940)  (87,937)  (42,940) 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  -  (3,621,181)  -  (3,621,181) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี     

ความเส่ียง             

 

6,135,663 

 

3,398,824 

 

6,135,663 

 

3,398,824 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ                              (273)  (1,961,502)  (273)  (1,961,502) 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ                                     -  (1,936,455)  -  (1,936,455) 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ                               6,135,390  (499,133)  6,135,390  (499,133) 

         
เงินเยนญ่ีปุน         

เจาหน้ีการคา  (28)  (967)  (28)  (967) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี     

ความเส่ียง             

 

(28) 

  

          (967) 

 

(28) 

  

           (967) 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินรูปอินเดีย         

ลูกหน้ีอ่ืน  25  -  25  - 

เจาหน้ีการคา  -  (5,358)     -  (5,358)   

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี     

ความเส่ียง             

 

25 

  

(5,358) 

 

25 

  

(5,358) 

         

เงินยูโร         

ลูกหน้ีอ่ืน  3,277  3,474  3,277  3,474 

เจาหน้ีการคา  (2,519)  (8,212)  (2,519)  (8,212) 

เจาหน้ีอ่ืน  (48,849)  (139,292)  (48,849)  (139,292) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี     

ความเส่ียง             

 

(48,091) 

 

(144,030) 

 

(48,091) 

 

(144,030) 

         

เงินเม็กซิกันเปโซ         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  163  33  -  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  130  102  -  - 

เจาหน้ีอ่ืน  (122)  -  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี     

ความเส่ียง             

 

171 

  

135 

  

- 

  

- 

 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ  

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเม่ือครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเสี่ยง

จากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
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แตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมได

คาดวาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 

 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง  

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินระยะสั้นและสวนท่ีหมุนเวียนมีมูลคาโดยประมาณเทียบเทากับ

มูลคาตามบัญชี เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินเหลาน้ันมีอายุใกลครบกําหนดชําระหรือไดรับคืน 

 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวท่ีใชอัตราดอกเบ้ียลอยตัวท่ีถูกกําหนดใหเปนอัตราดอกเบ้ียในตลาดซึ่งถูกใชใน

การประมาณมูลคายุติธรรม 

 

หน้ีสินตราสารอนุพันธซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 0.3 ลานบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 (31 มีนาคม 2560:  

107.9 ลานบาท) เปนการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 2 โดยอางอิงราคาจากนายหนา 

 

28 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2561 

 31 มีนาคม 

2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน    

เครื่องจักรและอุปกรณ 8,972  51,491 

รวม 8,972  51,491 
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2561 

 31 มีนาคม 

2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได    

ภายในหน่ึงป 2,517  2,131 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 4,253  87 

รวม 6,770  2,218 

  

ภาระผูกพันอื่นๆ    

หนังสือค้ําประกันจากธนาคารสําหรับคาไฟฟา (สําหรับธุรกิจของกิจการ) 12,598  12,548 

รวม 12,598  12,548 

 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาดําเนินงานสําหรับเชาสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน และยานพาหนะ ซึ่งระยะเวลาของ

สัญญามีต้ังแต 1 ถึง 4 ป 

 

หนังสือค้ําประกันธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิต 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารสําหรับคาไฟฟาจํานวน 13 ลานบาท        

(31 มีนาคม 2560: 13 ลานบาท) และไมมีเลตเตอรออฟเครดิตซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงิน 

ใหกับเจาหน้ี (31 มีนาคม 2560: 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 3 ลานเยน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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29 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการในงบการเงินของ 2560 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของ 2561 ดังน้ี 

 

         2560   

       กอนจัดประเภทใหม  จัดประเภทใหม  หลังจัดประเภทใหม 

       (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและ  

   งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ  

เจาหน้ีอ่ืน       172,678  22,598  195,276 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ       -  107,888  107,888 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน       130,486  (130,486)  - 

         -   

 

การจัดประเภทรายการใหมน้ี เน่ืองจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมบริษัทมากกวา 
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