
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัท

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

แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร

ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ 

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

และเร่ืองอื่นๆ 

 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุมบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามี
ความเปนอิสระจากกลุมบริษัทและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาได

ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่

ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ีขาพเจา

ไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลาน้ี 
 

การวัดมูลคาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
อางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และ 4 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 
กลุมบริษัทและบริษัทใหเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวม

ในตางประเทศ  ซ่ึงไมมีหลักทรัพยค้ํ าประกันโดยคิด

ดอกเบี้ยอัตรา LIBOR บวกรอยละ 3.5 ตอป และมีกําหนด

ชําระคืนเต็มจํานวนในเดือนกรกฎาคม 2564  
 

เน่ืองจากยอดของเงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคางรับ

มีสาระสําคัญ และตองใชดุลยพินิจในการประมาณการมูล

คาที่จะไดรับคืน ขาพเจาจึงเห็นวาเร่ืองดังกลาวเปนเร่ือง

สําคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา รวมถึง 
 

 อานสัญญาเงินใหกูยืม ไดรับหนังสือยืนยันยอด และ

ทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยคางรับเพื่อประเมินวาการ

คํานวณดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา

เงินกูระยะยาว 

 สอบถามผูบริหารและสุมทดสอบเอกสารที่เก่ียวของ

เพ่ื อทํ าความเข าใจขั้นตอนที่ ผูบ ริหารใช ในการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทรวม 
 ประเมินความเหมาะสมของขอสมมติและวิธีการที่ใช

ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด 
 ประเมินยอนหลังโดยการเปรียบเทียบประมาณการ

กระแสเงินสดที่ จัดทําโดยผูบริหารในปกอนกับผล

ประกอบการทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง 
 วิเคราะหความออนไหวของอัตราการเติบโตและอัตรา

คิดลด 
 พิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของกลุม

บริษัทและบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การวัดมูลคาของสินคาคงเหลือ 
อางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และ 8 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 
วัตถุดิบหลักของกลุมบริษัทและบริษัทเปนสินคาโภค

ภัณฑซ่ึงมีความผันผวนของราคา 
 
สินคาคงเหลือมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญและตอง

บันทึกดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคา

ใดจะตํ่ากวา ในการประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับของ

สินคาคงเหลือ ตองใชดุลยพินิจของผูบริหารและอยูบน

พ้ืนฐานของภาวการณความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ดังน้ันขาพเจาจึงเห็นวาเร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองสําคัญในการ

ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา รวมถึง 

 
 สอบถามผูบ ริหารและสุ มทดสอบกับ เอกสารที่

เก่ียวของเพ่ือทําความเขาใจในกระบวนการวัดมูลคา

สินคาคงเหลือรวมทั้งนโยบายของกลุมบริษัทและ

บริษัทในการประมาณการมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ

ของสินคาคงเหลือ  
 สอบถามผูบริหารเพ่ือทําความเขาใจนโยบายการ

กําหนดราคาของกลุมบริษัทและบริษัทเพ่ือประเมินวา

ราคาขายสินคาเปนไปตามนโยบายของกลุมบริษัทและ

บริษัท 
 ทดสอบการออกแบบและการนํามาปฏิบัติของระบบ

การควบคุมภายใน  รวมถึงสุมทดสอบการควบคุม

ภายในที่สําคัญ 
 ทดสอบการประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับของ

สินคาคงเหลือโดยสุมทดสอบราคาขายลาสุดหักดวย

คาใชจายที่ จําเปนในการขายกับเอกสารที่ เก่ียวของ

ตลอดจนทดสอบการคํานวณ 
 พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของ

กลุมบริษัทและบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
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ขอมูลอื่น  
 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียม

ใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบญัชีนี้  

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความ

เช่ือมั่นตอขอมูลอื่น  

 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานขอมูลอื่น

ตามที่ระบุขางตนเมื่อจัดทําแลว และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตามที่

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให

สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัท

และบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑ

การบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัทและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน

หรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

 

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและ

บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่ มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุก

รายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหลาน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการ

แสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม

กับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุมบริษัทและบริษัท 

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ

ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถา

ขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา

ถึงการเปดเผยท่ีเกี่ยวของในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ 

ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ใน

รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัท

และบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 

 ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปดเผยวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอ

ขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควร    

 

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ

ขาพเจา  

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที ่มีนัยสําคัญที ่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที ่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง

ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความ

เปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเชื่อวามี

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมให

ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 

 

จากเรื่องที ่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที ่สุดในการตรวจสอบ           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย

เร่ืองเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวหรือ

ในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทํา

ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะ

จากการส่ือสารดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน  6105 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

29 พฤษภาคม 2560 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 495,380,741          2,382,505,248       495,347,686          2,382,410,374       

เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 6 2,633,000,000       -                        2,633,000,000       -                        

ลูกหน้ีการคา 4, 7 892,643,297          791,420,990          892,643,297          791,420,990          

ลูกหน้ีอื่น 4 31,988,824            62,818,666            31,988,824            62,818,666            

สินคาคงเหลือ 8 766,859,628          573,891,711          766,859,628          573,891,711          

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 4 -                      5,153,827,456     -                       6,065,196,504       

ดอกเบ้ียคางรับระยะยาว

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 4 -                      1,218,205,493     -                       1,218,205,493       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 158,586,787          120,238,544          158,485,197          120,133,688          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,978,459,277       10,302,908,108     4,978,324,632       11,214,077,426     

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนท่ีบันทึกตาม

วิธีสวนไดเสีย 9 3,669,641,432       3,396,785,178       770,364,083          770,364,083          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                        -                        12,853,530            12,853,530            

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 1,580,604,161       1,580,604,161       1,580,604,161       1,580,604,161       

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 5,911,494,959       -                        5,928,832,325       -                        

ดอกเบ้ียคางรับระยะยาว 4 1,506,100,375       -                        1,506,100,375       -                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 12 1,416,053,908       1,535,757,524       1,416,053,908       1,535,757,524       

สินทรัพยไมมีตัวตน 20,672,893            24,321,050            20,672,893            24,321,050            

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 13 82,552,056            134,833,610          82,552,056            134,833,610          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,834,569              3,531,569              2,834,569              3,531,569              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,189,954,353     6,675,833,092       11,320,867,900     4,062,265,527       

รวมสินทรัพย 19,168,413,630   16,978,741,200   16,299,192,532   15,276,342,953     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา 4, 14 685,511,913          186,399,503          685,511,913          186,399,503          

เจาหน้ีอื่น 4, 15 172,677,506          284,365,093          172,677,506          284,365,093          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 16 160,652,794          65,979,884            160,652,794          65,979,884            

ภาษีเงินไดคางจาย 112,337,319          25,303,593            112,337,319          25,303,593            

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 17 130,486,432          437,582,649          130,486,432          437,582,649          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,261,665,964       999,630,722          1,261,665,964       999,630,722          

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 3,460,527,697       3,704,356,742       3,460,527,697       3,704,356,742       

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18 93,014,623            93,162,192            93,014,623            93,162,192            

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 3,553,542,320       3,797,518,934       3,553,542,320       3,797,518,934       

รวมหน้ีสิน 4,815,208,284       4,797,149,656       4,815,208,284       4,797,149,656       

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 19 300,000,000          300,000,000          300,000,000          300,000,000          

   ทุนท่ีออกและชําระแลว 300,000,000          300,000,000          300,000,000          300,000,000          

สวนเกินมูลคาหุน

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 19 930,000,000          930,000,000          930,000,000          930,000,000          

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย  20 30,000,000            30,000,000            30,000,000            30,000,000            

ยังไมไดจัดสรร 14,392,256,887     12,279,597,234     10,223,984,248     9,219,193,297       

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 20 (1,299,051,541)     (1,358,005,690)     -                        -                        

รวมสวนของผูถือหุน 14,353,205,346     12,181,591,544     11,483,984,248     10,479,193,297     

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 19,168,413,630   16,978,741,200   16,299,192,532   15,276,342,953     

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2560 2559 2560

รายได
รายไดจากการขาย 26 5,040,101,863     4,835,734,333    5,040,101,863    

รายไดเงินปนผลรับ 4, 9, 11 17,079,754          39,454,762         44,931,034         

ดอกเบ้ียรับ 363,674,777        285,275,202       363,674,777       

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

รายไดอื่น 22 8,809,904            86,815,985         8,809,904           

รวมรายได 5,466,823,493     5,247,280,282    5,494,674,773    

คาใชจาย
ตนทุนขาย 24 3,552,540,767     3,778,891,436    3,552,540,767    

คาใชจายในการขาย 24 140,979,588        129,152,944       140,979,588       

คาใชจายในการบริหาร 24 284,618,733        287,965,026       284,573,853       

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                      55,605,921         -                      

ตนทุนทางการเงิน 136,588,520        111,423,997       136,588,520       

รวมคาใชจาย 4,114,727,608     4,363,039,324    4,114,682,728    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธี
สวนไดเสีย
บริษัทรวม 4, 9 1,135,764,862     161,495,705       -                      

รวม 1,135,764,862     161,495,705       -                      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 2,487,860,747     1,045,736,663    1,379,992,045    
คาใชจายภาษีเงินได 25 195,201,094        118,485,637       195,201,094       

กําไรสําหรับปสวนที่เปนของบริษัท 2,292,659,653   927,251,026     1,184,790,951  

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 27 7.64                     3.09                    3.95                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับปส้ินสุดวั

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2560 2559 2560

กําไรสําหรับป 2,292,659,653   927,251,026     1,184,790,951  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม
    เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
ผลตางจากการแปลงคาหนวยงานตางประเทศ 58,954,149        (47,525,036)      -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -
   สุทธิจากภาษี 58,954,149        (47,525,036)      -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2,351,613,802   879,725,990     1,184,790,951  

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับปส้ินสุดวั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2559

4,835,734,333    

69,657,040         

285,275,202       

-                      

86,815,985         

5,277,482,560    

3,778,891,436    

129,152,944       

287,803,047       

55,605,921         

111,423,997       

4,362,877,345    

-                      

-                      

914,605,215       
118,485,637       

796,119,578       

2.65                    

พาะกิจการ
วันท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2559

796,119,578       

-                      

-                      
796,119,578       

พาะกิจการ
วันท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

13



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

รวม

ทุนเรือนหุน ผลตางจาก องคประกอบอื่น รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได การแปลงคา ของสวน ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของผูถือหุน ของบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 300,000,000     930,000,000     30,000,000    11,532,346,208      (1,310,480,654)    (1,310,480,654)     11,481,865,554     

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 28 -                   -                   -                 (180,000,000)          -                       -                        (180,000,000)         

รวมรายการกบัผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                   -                 (180,000,000)          -                       -                        (180,000,000)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร -                   -                   -                 927,251,026           -                       -                        927,251,026          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                 -                          (47,525,036)         (47,525,036)          (47,525,036)           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                   -                 927,251,026           (47,525,036)         (47,525,036)          879,725,990          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 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     

งบการเงินรวม
กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

รวม

ทุนเรือนหุน ผลตางจาก องคประกอบอื่น รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได การแปลงคา ของสวน ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน 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 28 -                   -                   -                 (180,000,000)          -                       -                        (180,000,000)         

รวมรายการกบัผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                   -                 (180,000,000)          -                       -                        (180,000,000)         

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                 -                          58,954,149          58,954,149           58,954,149            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                   -                 2,292,659,653        58,954,149          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      (1,299,051,541)    (1,299,051,541)     14,353,205,346     

งบการเงินรวม
กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 300,000,000      930,000,000      30,000,000       8,603,073,719     9,863,073,719     

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 28 -                      -                      -                      (180,000,000)        (180,000,000)        

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
     กําไร -                      -                      -                      796,119,578          796,119,578          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                    -                     -                    796,119,578        796,119,578        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 300,000,000      930,000,000      30,000,000       9,219,193,297     10,479,193,297   

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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 28 (180,000,000)        (180,000,000)        

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
     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     (1) 11,483,984,248   

(1) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว บริษัทตองคงไวซึ่งกําไรสะสมจํานวน 510 ลานบาท เปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรขั้นต่ํา

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป 2,292,659,653     927,251,026        1,184,790,951     796,119,578        

รายการปรับปรุง
คาเส่ือมราคา 12 189,334,632        252,637,197        189,334,632        252,637,197        

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 3,648,157            -                       3,648,157            -                       

คาเผื่อ (กลับรายการคาเผื่อ) มูลคาสินคาลดลง 8 15,587,812          (474,683)              15,587,812          (474,683)              

รายไดเงินปนผลรับ (17,079,754)         (39,454,762)         (44,931,034)         (69,657,040)         

ดอกเบี้ยรับ (363,674,777)       (285,275,202)       (363,674,777)       (285,275,202)       

ตนทุนทางการเงิน 106,036,830        83,332,753          106,036,830        83,332,753          

คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญชี 16 30,551,690          28,091,244          30,551,690          28,091,244          

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 85,798,965          (335,247,323)       85,819,171          (335,236,801)       

ขาดทุน (กําไร) จากตราสารอนุพันธที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (306,566,544)       390,424,708        (306,566,544)       390,424,708        

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (509,346)            -                     (509,346)             -                      

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธี

สวนไดเสีย - สุทธิจากภาษีเงินได 4, 9 (1,135,764,862)    (161,495,705)       -                       -                       

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 9,988,561            9,900,879            9,988,561            9,900,879            

คาใชจายภาษีเงินได 195,201,094        118,485,637        195,201,094        118,485,637        

1,105,212,111     988,175,769        1,105,277,197     988,348,270        

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา (105,030,912)       166,062,459        (105,030,912)       166,062,459        

ลูกหนี้อื่น (8,624,918)           25,683,891          (8,624,918)           25,683,891          

สินคาคงเหลือ (208,555,729)       (169,691,542)       (208,555,729)       (169,691,542)       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (25,111,625)         11,026,317          (25,114,892)         11,048,015          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 697,000               (550,999)              697,000               (550,999)              

เจาหนี้การคา 506,360,607        (122,269,545)       506,360,607        (122,269,545)       

เจาหนี้อื่น (92,263,283)         14,453,894          (92,263,283)         14,506,353          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (921,212)              (4,227,205)           (921,212)              (4,227,205)           

จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (10,136,130)         (11,186,922)         (10,136,130)         (11,186,922)         

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,161,625,909     897,476,117        1,161,687,728     897,722,775        

จายภาษีเงินได (55,885,814)         (219,545,830)       (55,885,814)         (219,545,830)       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,105,740,095     677,930,287        1,105,801,914     678,176,945        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (2,633,000,000)    -                       (2,633,000,000)    -                       

รับดอกเบี้ย 28,597,118          5,247,309            28,597,118          5,247,309            

รับเงินปนผล 84,385,796          30,202,278          84,385,796          30,202,278          

ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (91,351,113)         (223,724,540)       (91,351,113)         (223,724,540)       

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,443,916            -                       2,443,916            -                       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,608,924,283)    (188,274,953)       (2,608,924,283)    (188,274,953)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย (105,675,608)       (82,288,540)         (105,675,608)       (82,288,540)         

จายเงินปนผล (179,608,461)       (180,000,000)       (179,608,461)       (180,000,000)       

เงินสดรับจากเงินกูยืม (สุทธิจากคาธรรมเนียมการกูเงิน

   จายจํานวน 132.9 ลานบาท) -                       3,784,340,983     -                       3,784,340,983     

ชําระคืนเงินกูยืม (98,656,250)         (2,692,025,700)    (98,656,250)         (2,692,025,700)    

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (383,940,319)       830,026,743        (383,940,319)       830,026,743        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,887,124,507)    1,319,682,077     (1,887,062,688)    1,319,928,735     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน 2,382,505,248     1,062,823,171     2,382,410,374     1,062,481,639     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 495,380,741        2,382,505,248     495,347,686        2,382,410,374     

รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้คาซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ 45,603,584          65,389,111          45,603,584          65,389,111          

เงินปนผลคางรับ -                     39,454,762        -                      39,454,762          

เงินปนผลคางจาย 5,356,034          4,964,495          5,356,034          4,964,495            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลทั่วไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
4 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 

7 ลูกหนี้การคา 

8 สินคาคงเหลือ 

9 เงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 

10 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

13 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

14 เจาหน้ีการคา 

15 เจาหน้ีอื่น 

16 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

17 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

18 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

19 ทุนเรือนหุน 

20 สํารอง 

21 สวนงานดําเนินงาน 

22 รายไดอื่น 

23 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

24 คาใชจายตามลักษณะ 

25 ภาษีเงินได 

26 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

27 กําไรตอหุน 

28 เงินปนผล 

29 เคร่ืองมือทางการเงิน 

30 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน   

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

32 การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

  งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

 

1 ขอมูลท่ัวไป  
 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียน

ของสํานักงานและโรงงานดังนี้ 

 

สํานักงานใหญ : 888/122  และ_128_อาคารมหาทุนพลาซา ช้ัน 16  ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 

     กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป 2533 

 

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

จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 24.98) และ Everlon International Holdings Limited (ถือหุนรอยละ12.56) 

 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอน รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2560 และ 2559 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และ 10  
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน   
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภา

วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่

เก่ียวของ   

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1  มกราคม 2559 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ

ปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเร่ือง การเปลี่ยนแปลงน้ีไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซ่ึงมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 31 

 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา  
 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนกลาวในนโยบายการบัญชี 

 

(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปน

อยางอื่น 

 

(ง) การใชวิจารณญาณและประมาณการ    
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่

เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 

 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง  การปรับประมาณ

การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

 

ขอมูลเก่ียวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ

สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
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 การวัดมูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 

 

เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี 

  

 ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 

 ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

 ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่ไมไดมาจากขอมูลที่สังเกตได (ขอมูลที่ไมสามารถ

สังเกตได) 

 

หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมที่

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับตํ่าสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอสมมติฐานที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปน้ี 

 

 หมายเหตุขอ  29  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ         
 

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน  
 

(ก) เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย

ของกลุมบริษทัในบริษัทรวม 
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บริษัทยอย  
 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําให

เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับ

แตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

 
บริษัทรวม  

 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว   

 

สวนไดเสียในบริษัทรวมบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกดวยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตนทุน

การทํารายการ ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงิน

ลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถกูบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุมบริษัทสูญเสียความมี

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  เม่ือสวนแบงผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับมีจํานวนเกินกวาสวนไดเสียในบริษัทที่ไป

ลงทุนน้ัน มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกทอนลงจนเปนศูนยและจะไมรับรูสวนแบงผล

ขาดทุนอีกตอไป  เวนแตกรณีที่กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตองจายเงินเพ่ือชําระภาระผูกพันแทนใน

นามของผูถูกลงทุน 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลมา

จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลมา

จากรายการกับบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน

กิจการที่ถูกลงทุนน้ัน  ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่

เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น    
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(ข) เงินตราตางประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 

โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

 
สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  

 

สินทรัพยและหน้ีสินที่ไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑราคา

ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  

 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 

 
หนวยงานในตางประเทศ  
 

สินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน 

 

รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตรา 

ณ วันที่เกิดรายการ 

 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคา บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตางจาก

อัตราแลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุน ยกเวนผลตางจากการแปลงคาที่ถูกปนสวนใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 

เมื่อหนวยงานตางประเทศถูกจําหนายสวนไดเสียทั้งหมดหรือเพียงบางสวนที่ทําใหสูญเสียการควบคุม ความมี

อิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เก่ียวของกับหนวยงานตางประเทศนั้นตองถูก

จัดประเภทเปนกําไรหรือขาดทุนโดยเปนสวนหน่ึงของกําไรขาดทุนจากการจําหนาย หากกลุมบริษัทจําหนายสวน

ไดเสียในบริษัทยอยเพียงบางสวนแตยังคงมีการควบคุม ผลสะสมตองถูกปนสัดสวนใหกับสวนของผูถือหุนที่ไมมี

อํานาจควบคุม หากกลุมบริษัทจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมบางสวนโดยที่กลุมบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการ

ควบคุมรวมที่มีสาระสําคัญอยู กลุมบริษัทตองจัดประเภทยอดสะสมบางสวนที่เก่ียวของเปนกําไรหรือขาดทุน 
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รายการที่เปนตัวเงินที่เปนลูกหนี้หรือเจาหน้ีกับหนวยงานในตางประเทศ ซ่ึงกลุมบริษัทมิไดคาดหมายวาจะมี

แผนการชําระหน้ีหรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล  กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

จากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูกพิจารณาเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรู

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการ

จําหนายเงินลงทุนน้ันออกไป 

 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ    
 
เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพ่ือจัดการความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน  กิจกรรมจัดหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน  

เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไมไดมีไวเพ่ือคา อยางไรก็ตาม  ตราสารอนุพันธที่ไมเขาเง่ือนไข การ

กําหนดใหเปนเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงถือเปนรายการเพ่ือคา 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม  คาใชจายที่เกิดจากการ

ทํารายการดังกลาวบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น  การวัดมูลคาใหมภายหลังการบันทึกคร้ังแรกใชมูลคา

ยุติธรรม   กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมใหเปนมูลคายุติธรรมบันทึกในกําไรหรือขาดทุนทันที       

 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยถือตามราคาอางอิงของนายหนา ณ วันที่รายงาน  ราคาอางอิง

เหลาน้ันสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  ภายใต

ขอกําหนดตางๆ และวันส้ินสุดของแตละสัญญา  และโดยการใชอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดของเคร่ืองมือทาง

การเงินที่คลายคลึงกัน ณ วันที่รายงาน 

 

หากมีราคาตลาด  มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญา

ลวงหนา ณ วันที่รายงาน  ในกรณีที่ไมมีราคาตลาด ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวาง

ราคาลวงหนาตามสัญญา กับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใช

อัตราดอกเบี้ยประเภทท่ีใชกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเส่ียง เชน พันธบัตรรัฐบาล 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปน    

สวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหนี้ใน

อนาคตของลูกคา  ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหน้ีสูญ 

 

(ฉ) สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา   

 

ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซ้ือ ตนทุนในการดัดแปลง

หรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่

ผลิตเอง  ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิต

ตามปกติและตนทุนมาตรฐานซ่ึงไดรับการปรับปรุงใหใกลเคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย 

 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่ จําเปน

โดยประมาณในการขาย  

 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน สวนการ

บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงนิรวมใชวิธีสวนไดเสีย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น 
 

ตราสารทุนซ่ึงไมเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอย

คาของเงินลงทุน 
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การจําหนายเงินลงทุน 
 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยที่เก่ียวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน          

 

ในกรณีที่กลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ

เงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด 

 

(ซ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การรับรูและการวัดมูลคา 
 

สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการ

กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย

เพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการร้ือถอน การขนยาย การ

บูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟแวรซ่ึงไมสามารถ

ทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวรนั้นใหถือวา   ลิขสิทธ์ิซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ  

 

สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ

สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการ

จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน 
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ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ

วัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี 

ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

 

คาเส่ือมราคา 
 

คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  

 

คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังน้ี  

 

อาคารและส่ิงปลูกสราง 20 และ 25  ป 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5 และ 10  ป 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน 5 และ 10 ป 

ยานพาหนะ  5   ป 

 

กลุมบริษทัไมคดิคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง 

 

วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกส้ินรอบ

ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ที่กลุมบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม

และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม  
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รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเปน

สินทรัพยที่สามารถระบุไดที่เก่ียวของน้ัน  คาใชจายอื่น รวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นภายในรับรู

ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

 
คาตัดจําหนาย   
 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมี

ตัวตน โดยเร่ิมตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ

ประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟทแวร 5 ป 

 

วิธีการตัดจําหนาย  ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และ มูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบป

บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
(ญ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม  

ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน  

  

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึก

ในกําไรหรือขาดทุน  

 

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน  หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอสินทรัพย  
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สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ

เพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย 

เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  

 

(ฎ) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทกึเร่ิมแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เก่ียวกับการเกิดหน้ีสินภายหลังจากการบันทึก

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทนุตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเมื่อครบ

กําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 

(ฏ) เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน 
 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  
  

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปปจจุบันและปกอนๆ  ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน 
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การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับ

อนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว   
 
ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบี้ยจายของ
หน้ีสินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ    
ตนป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิซ่ึงเปนผลมาจากการสมทบเงินและ

การจายชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการใน

กําไรหรือขาดทุน  
 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่

เก่ียวของกับการบริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

กลุมบริษทัรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น  
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการ

ทํางานของพนักงานในปปจจุบันและปกอนๆ ซ่ึงผลประโยชนน้ีไดคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน 

การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนกังาน 

 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจาย
ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่

พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอัน

เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป

เพ่ือชําระภาระหน้ีสินดังกลาว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใช

อัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพ่ือใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปร

ไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอหน้ีสิน  



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
 

31 

(ฒ) รายได 
 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

 

การขายสินคา 
 

รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไป

ใหกับผูซ้ือแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวน้ันหรือมีความ

ไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคา

ของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืน

สินคา   

 

เงินปนผลรับ 

 

เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล    

 

 ดอกเบี้ยรับ 

 

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 

(ณ) ตนทุนทางการเงิน 
 

ตนทุนทางการเงินบันทึกโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงและประกอบดวยดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม และประมาณการ

หน้ีสินสวนที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผานไป  

 

ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา  การกอสรางหรือ การผลิตสินทรัพยที่เขาเง่ือนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 

(ด) สัญญาเชาดําเนนิงาน  
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
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คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา 

 

การจําแนกประเภทสัญญาเชา 
 

ณ วันที่เร่ิมตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน

สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  ถาการปฏิบัติตามขอตกลงน้ันขึ้นอยูกับ

การใชสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และขอตกลงน้ันจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัทมี

สิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  

 

ณ วันที่เร่ิมตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนที่

เปนองคประกอบอื่นโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไม

สามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนที่เทากับมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากน้ันจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จาย และตนทุนทางการ

เงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 

 

(ต) ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษเีงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ

งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เก่ียวกับ รายการที่รับรูโดยตรง

ในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับรายการในปกอนๆ  
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผล

แตกตางช่ัวคราวตอไปน้ี  การรับรูคาความนิยมในคร้ังแรก  การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเปนรายการ

ที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่

เก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล    

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
 

33 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุม

บริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ส้ินรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมลูคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย 

ใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน 

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษีที่

ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ  กลุมบริษัทเช่ือวาไดตั้งภาษีเงินได

คางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การ

ตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติ 

และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการ

ตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบ

ตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงิน

ไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ

หนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 

(ถ) กําไรตอหุน  
 

กลุมบริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ  กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือ
ขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกจําหนายระหวางป  
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(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  
 

ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน

การดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวน

อยางสมเหตุสมผล  

 

4 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หาก

กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน
รายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 

ความสัมพันธที่มีกับบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และ 10 สําหรับ
ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันอื่นมีดังนี้ 
  

ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

SKI Carbon Black (Mauritius) Limited มอริเชียส เปนผูถือหุนรายใหญ  ถือหุนในบริษัทต้ังแต   

รอยละ10 ขึ้นไป 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผูถือหุนรายใหญ  ถือหุนในบริษัทต้ังแต   

รอยละ10 ขึ้นไป 

บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัด ไทย บริษัทถือหุนรอยละ 10 ขึ้นไป และมีกรรมการ

รวมกัน 

Alexandria Fiber Company Co., S.A.E. อยีิปต 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 
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ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

Columbian Chemicals Korea Co., Ltd. เกาหลีใต มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Chemicals Brazil Ltda. บราซิล มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian International Chemicals 

   Corporation 

จอรเจีย มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

Columbian Carbon Europa S.R.L. อิตาลี มีบริษัทใหญในลําดับสูงสุดรวมกัน 

ผูบริหารสําคัญ  อินเดีย/ไทย บุคคลที่ มีอํ านาจและความ รับผิดชอบการ

วางแผนส่ังการและควบคุมกิจกรรมตางๆของ

กลุมบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการ (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับ

บริหารหรือไม) ของกลุมบริษัท 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  
ซ้ือสินคา  อางอิงราคาตลาด 

ดอกเบี้ยรับ  LIBOR บวกดวยรอยละ 3.5 ตอป 

เงินปนผล อัตราตามที่กําหนดในประกาศ 

ปนสวนตนทุนการผลิต-พลังงานไอน้ําและพลังงานไฟฟา  อางอิงราคาตลาด 

คาใชจายเรียกเก็บไปยงั/จากกิจการที่เก่ียวของกัน ราคาตามจริง 

คาเชา อัตราตามที่ตกลงรวมกัน 
 

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม สรุปไดดังน้ี    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2560 2559  2560 2559

 (พันบาท) 
บริษัทรวม  
ดอกเบี้ยรับ 321,841 279,709 321,841 279,709 

เงินปนผลรับ - - 27,851 30,202 

ซ้ือสินคา 44 1,971 44 1,971 

    

    



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2560 2559  2560 2559

 (พันบาท) 
    

    

ผูบริหารสําคัญ  

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ      

ผลประโยชนระยะส้ันของพนกังาน 34,497 37,569 34,497 37,569 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 34,497 37,569 34,497 37,569
คาตอบแทนกรรมการ 3,567 4,047 3,567 4,047
     

กิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน     

เงินปนผลรับ 17,080  -  17,080  - 

ปนสวนตนทุนการผลิต-พลังงานไอน้ํา 

   และพลังงานไฟฟา 

 

275,949 

 

335,346 

  

275,949 

 

335,346 

คาใชจายเรียกเก็บไปยงักิจการที่เก่ียวของกัน 97,009 57,303  97,009 57,303 

คาเชา 3,240 3,240 3,240 3,240 

ซ้ือสินคา 142,715 67,229 142,715 67,229 

คาใชจายเรียกเก็บจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 87,479 93,325 87,479 93,325 

 
สัญญาการใหบริการระหวางกัน 
 

ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทไดลงนามทําสัญญาการใหบริการระหวางกันกับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึง โดยที่

บริษัทคูสัญญาตกลงท่ีจะใหบริการงานดานการบริหาร ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดที่งานสนับสนุนดานบริหาร การเงิน 

การดําเนินงาน ทรัพยากรบุคคล การขายและการตลาด การจัดการทั่วไป และการบริการสนับสนุนโครงการ 

คาธรรมเนียมการใหบริการเรียกเก็บตามที่ตกลงรวมกัน 

 

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้ 

 

ลูกหนี้การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560 2559

 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน 46,645 59,496  46,645 59,496 

รวม 46,645 59,496  46,645 59,496



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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ลูกหนี้อ่ืน-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560 2559

 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน 18,143 13,666  18,143 13,666 

รวม 18,143 13,666  18,143 13,666
 

ดอกเบี้ยคางรับ-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560 2559

 (พันบาท) 
บริษัทรวม    

   สวนที่หมุนเวียน - 1,218,205 - 1,218,205 

   สวนที่ไมหมุนเวียน 1,506,100 - 1,506,100 - 

รวม 1,506,100 1,218,205 1,506,100 1,218,205
 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560 2559

 (พันบาท) 
บริษัทรวม     

   สวนที่หมุนเวียน -  5,153,827 -  6,065,197 

   สวนที่ไมหมุนเวียน 5,911,495 -  5,928,832 - 

รวม 5,911,495 5,153,827  5,928,832 6,065,197
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังน้ี   

 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560 2559

 (พันบาท) 
บริษัทรวม     

ณ วันที่ 1 เมษายนของปกอน 5,153,827  4,995,043  6,065,197 5,604,568 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (136,365)  460,629  (136,365) 460,629 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัรวม 804,929  (187,690)  - - 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม 89,104  (114,155)  - - 

ณ วันท่ี 31  มีนาคม 5,911,495 5,153,827  5,928,832 6,065,197
 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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สัญญาเงินใหกูยืม 
 

ป 2554 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมกับบริษัทรวมแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 173 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

โดยคิดดอกเบี้ยอัตรา LIBOR บวกดวยรอยละ 3.5 ตอป เงินใหกูยืมน้ีมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2559 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดทําการแกไขสัญญาเพ่ือขยายกําหนดการชําระคืนเปนเดือนกรกฎาคม 2564 

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นใดในสัญญา ดอกเบี้ยจะถูกรวมทบตน ณ วันส้ินสุดในแตละงวดของดอกเบี้ย

และจะถูกชําระคืนพรอมกับเงินกูยืม 

 

เจาหนี้การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทรวม - 235 - 235 

กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน 93,716 9,920 93,716 9,920 

รวม 93,716 10,155 93,716 10,155
 

เจาหนี้อ่ืน-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทรวม - 1 - 1 

กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน 17,277 37,031 17,277 37,031 

รวม 17,277 37,032 17,277 37,032
 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 368 302 368  302 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 55,715 12,589 55,682  12,494 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 139,278 1,844,614 139,278  1,844,614 

เงินฝากประจํา 300,020 525,000 300,020  525,000 

รวม 495,381 2,382,505 495,348  2,382,410
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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6 เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 
 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีเงินฝากระยะส้ันกับสถาบันทางการเงินในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงิน  

2,633 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.60 - 1.85 ตอป (2559: ไมมี) และถึงกําหนดรับชําระในระหวางเดือน
เมษายนถึงกันยายน 2560 

 

7 ลูกหนี้การคา 
 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

 หมายเหตุ (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 46,645 59,496

กิจการอื่นๆ  845,998 731,925

รวม  892,643 791,421
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - - 

สุทธิ 892,643 791,421
 

  

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  - - 
 

วิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560  2559

 (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวของกัน    

ยังไมครบกําหนดชําระ  46,645 59,496 

เกินกําหนดชําระ:  - - 

   นอยกวา 3 เดือน  - - 

   3 - 6 เดือน  - - 

   6 - 12 เดือน  - - 

   มากกวา 12 เดือน  - - 

 46,645 59,496
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     - - 

  46,645 59,496 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
 

40 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560  2559

 (พันบาท) 
กิจการอื่นๆ  

ยังไมครบกําหนดชําระ 764,320 710,298

เกินกําหนดชําระ:  

   นอยกวา 3 เดือน 81,678 19,618

   3 - 6 เดือน - -

   6 - 12 เดือน - 114

   มากกวา 12 เดือน - 1,895

 845,998 731,925
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     - - 

 845,998 731,925
  

สุทธิ 892,643 791,421
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษทั มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 120 วัน 
 

8 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559

 (พันบาท) 
สินคาสําเร็จรูป 279,733  215,420

วัตถุดิบ 301,351  242,315

วัสดุโรงงานและอะไหล 149,812  123,114

สินคาระหวางทาง 63,551  5,042

 794,447  585,891

หัก คาเผื่อการปรับลดมูลคา (27,587)  (11,999)

สุทธ ิ 766,860  573,892
   

   



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559

 (พันบาท) 
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บนัทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบญัชีตนทุนขาย   

- ตนทุนขาย 3,536,953  3,779,366

- คาเผื่อ (กลับรายการคาเผื่อ) การปรับลดมูลคา 15,588  (475)

รวม 3,552,541  3,778,891
 

9 เงินลงทุนทีบ่ันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทรวม    

ณ วันที่ 1 เมษายน ของปกอน 3,396,785 3,011,162 770,364 770,364 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนทีบ่ันทึกตามวิธี    

   สวนไดเสีย - สุทธิ 330,836 349,186 - - 

เงินปนผลรับ (27,851) (30,202) - - 

ผลตางจากการแปลงคา (30,129) 66,639 - - 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 3,669,641 3,396,785 770,364 770,364



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 

42 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนดังกลาวสําหรับแตละป มีดังนี้ 

 

      งบการเงินรวม 

 ลักษณะ

ธุรกิจ 

ประเทศที่ 

กิจการจัดตั้ง 

สัดสวนความเปน  

เจาของ 

  

ทุนชําระแลว 

 

ราคาทุน 

มูลคาตาม

วิธีสวนไดเสีย 

 
เงินปนผลรับ 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทรวม                      

P.T. Indo Liberty 

Textiles 

 

ผลิตสิ่งทอ 

 

อินโดนีเซีย 

 

40.00 

  

40.00 

 

515,664

 

515,664 196,948

 

196,948

 

377,421 

 

405,460 2,360 

 

4,711 

บริษัท อดิตยา เบอรลา 

เคมีคัลส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

 

 

ผลิตสารเคมี ไทย 

 

 

29.99  29.99  1,700,000  1,700,000 509,820  509,820  3,292,220 2,991,325 25,491 25,491 

Indigold Carbon 

(Mauritius)  Limited 

บริษัทเพื่อ 

การลงทุน มอริเชียส 

 

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

รวม         770,364  770,364  3,669,641 3,396,785 27,851 30,202 
 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เงินลงทุนในบริษัท Indigold Carbon (Mauritius) Limited (“Indigold”) ไดรวมถึงเงินใหกูยืมระยะยาวซึ่งมีมูลคาตามสัญญาจํานวน 173 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 5,929 ลานบาท (31 มีนาคม 2559: 173 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 6,065 ลานบาท) และดอกเบี้ยคางรับจํานวน 44 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

หรือเทียบเทา 1,506 ลานบาท (31 มีนาคม 2559: 35 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 1,218 ลานบาท) 
 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม  2560 กลุมบริษัทมีสวนแบงกําไรในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ Indigold จํานวน  894 ลานบาท  (31 มีนาคม  2559: ขาดทุนจํานวน 
302 ลานบาท) ตั้งแตไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 กลุมบริษัทมีสวนแบงขาดทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสะสมของ Indigold เกินมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในหุนทุน 

โดยตั้งแตไตรมาสนั้นเปนตนมาสวนเกินดังกลาวถูกปรับปรุงกับเงินใหกูยืมแก Indigold การกลับรายการผลขาดทุนในอนาคตจะรับรูในเงินใหกูยืมกอน โดยใหรับรูไดไมเกินผล

ขาดทุนที่เคยรับรูในเงินใหกูยืม แลวจึงรับรูในเงินลงทุนในหุนทุนตอไป เงินลงทุนใน Indigold ซึ่งอยูในรูปของตราสารทุนและเงินใหกูยืมแสดงดวยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  

สัดสวนของความ

เปนเจาของ 

 

ทุนชําระแลว

 
ราคาทุน  

 
การดอยคา ราคาทุน-สุทธิ 

 

เงินปนผลรับ 

  2560  2559 2560 2559  2560 2559  2560 2559  2560 2559 2560 2559 

  (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทรวม           

P.T. Indo Liberty Textiles  40.00  40.00   515,664   515,664 196,948 196,948  -  -  196,948 196,948  2,360  4,711 

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 27,851 30,202 
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมที่รวมอยูในงบการเงินของบริษัทรวม ปรับปรุงดวยการปรับมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกตางของนโยบายการบัญชี การ

กระทบยอดรายการระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปดังกลาวกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการเหลานี้ 
 

 P.T. Indo Liberty Textiles บริษัท อดิตยา 
เบอรลา เคมีคัลส  

(ประเทศไทย) จาํกัด

Indigold Carbon (Mauritius)  
Limited 

รวม

 2560 2559 2560  2559 2560 2559 2560 2559
(พันบาท)

รายได 4,290,481 3,964,511 15,620,834 15,724,310 26,635,317 27,035,624 46,546,632 46,724,445 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิ (41,097) (90,436) 1,170,067 1,284,963 4,022,431 (901,521) 5,151,401 293,006 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (23,101) 87,264 (79,106) 105,814 432,747 (390,524) 330,540 (197,446) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (64,198) (3,172) 1,090,961 1,390,777 4,455,178 (1,292,045) 5,481,941 95,560 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - 2,646 9,338 113,105 173,930 115,751 183,268 

สวนที่เปนของผูถอืหุนของผูถูกลงทุน (64,198) (3,172) 1,088,315 1,381,439 4,342,073 (1,465,975) 5,366,190 (87,708) 

สินทรัพยหมุนเวียน 1,316,630 1,088,990 10,237,293 8,988,199 18,856,534 13,524,082 30,410,457 23,601,271 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,692,435 2,956,391 4,637,043 4,871,948 32,625,551 30,570,824 39,955,029 38,399,163 

หนี้สินหมุนเวียน (1,981,975) (1,648,336) (3,466,846) (3,206,326) (12,831,835) (24,616,090) (18,280,656) (29,470,752) 

หนี้สินไมหมุนเวียน (1,080,722) (1,379,538) (315,847) (568,139) (37,779,960) (23,063,704) (39,176,529) (25,011,381) 

สินทรัพยสุทธ ิ 946,368 1,017,507 11,091,643 10,085,682 870,290 (3,584,888) 12,908,301 7,518,301 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - 52,732 50,086 954,492 841,387 1,007,224 891,473 

สวนที่เปนของผูถอืหุนของผูถูกลงทุน 946,368 1,017,507 11,038,911 10,035,596 (84,202) (4,426,275) 11,901,077 6,626,828 

สวนไดเสียของกลุมบริษทัในสินทรัพยสุทธิของผูถูกลงทุน 
   ณ วันที ่1 เมษายนของปกอน 405,460 411,440 2,991,325 2,599,722 - - 3,396,785 3,011,162 
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสวนที่เปนของกลุมบริษัท (25,679) (1,269) 326,386 417,094 - - 300,707 415,825 

เงินปนผลรบัระหวางป (2,360) (4,711) (25,491) (25,491) - - (27,851) (30,202) 

สวนไดเสียของกลุมบริษัทในสินทรัพยสุทธิของผูถูกลงทุน ณ วันสิน้ป 377,421 405,460 3,292,220 2,991,325 - - 3,669,641 3,396,785 
คาความนิยม - - - - - - - -
มูลกําไรสุทธิของ Indigold สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

่
377,421 405,460 3,292,220 2,991,325 - - 3,669,641 3,396,785 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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กําไรสุทธิของ Indigold สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไดรวมรายไดอื่นจากเงินชดเชยจากการประกันภัย เปนจํานวนเงิน 105 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา  

3,692 ลานบาท 

 
10     เงินลงทุนในบรษิัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนดังกลาวสําหรับแตละป มีดังนี้ 

 

 

บริษัทยอย 

ลักษณะ

ธุรกิจ 

สัดสวนของความ

เปนเจาของ 

 
ทุนชําระแลว

 
ราคาทุน  

 
การดอยคา ราคาทุน-สุทธิ เงินปนผลรับ 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (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 2560 
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11     เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560  2559

 (พันบาท) 
ราคาทุนของเงนิลงทุน ณ วันที ่1 เมษายนของปกอน 1,744,358 1,744,358 1,846,560 1,846,560 

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

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทนุ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 1,580,604 1,580,604 1,580,604 1,580,604
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนดังกลาวสําหรับแตละป มีดังนี้ 

 

  งบการเงินรวม

 

สัดสวนของความ

เปนเจาของ สกุลเงิน 

 
ทุนชําระแลว  

 
ราคาทุน  

 
การดอยคา  ราคาทุน-สทุธิ  เงินปนผลรับ 

 2560  2559 2560 2559 2560 2559  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (รอยละ) (พันบาท)
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด 15.98  15.98 บาท 712,500 712,500 223,204 223,204 - - 223,204 223,204 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 - 

 

21,919 

 

Big Banyan Investment Pte. Ltd. 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 10 10 599,400 599,400 

 

- - 599,400 599,400 - 

 

 17,536 

รวม    1,744,358 1,744,358 (163,754) (163,754) 1,580,604 1,580,604 17,080 39,455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สัดสวนของความ

เปนเจาของ สกุลเงิน 
 

ทุนชําระแลว  

 
ราคาทุน  

 
การดอยคา  ราคาทุน-สทุธิ  เงินปนผลรับ 

 2560  2559 2560 2559 2560 2559  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (รอยละ) (พันบาท)
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด 15.98  15.98 บาท 712,500 712,500 223,204 223,204 - - 223,204 223,204 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

สหรัฐอเมริกา 10 10 758,000 758,000 - - 758,000 758,000 -

 

21,919 

 

Big Banyan Investment Pte. Ltd. 

 

- 

  

- 

สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 10 10 599,400 599,400 - - 599,400 599,400 - 

 

17,536 

รวม    1,846,560 1,846,560 (256,956) (256,956) 1,580,604 1,580,604 17,080 39,455 
 

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 ตอปในปที่มีการประกาศจายเงินปนผล 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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12     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
   สินทรพัย

  เครื่องตกแตง ระหวาง

  อาคาร เครื่องจักร ติดตั้งและเครื่อง กอสราง

 ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง และอุปกรณ ใชสํานักงาน ยานพาหนะ และตดิตั้ง รวม

 (พันบาท) 
ราคาทุน   

ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 138,533 759,260 4,565,631 73,625 16,495 478,362 6,031,906

เพิ่มขึ้น - - 25,768 25 831 147,664 174,288

ตัดจําหนาย - - (204,207) (12) - - (204,219)

โอน - - 321,467 1,703 - (323,170) -

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559  

และ 1 เมษายน 2559 138,533 759,260 4,708,659 75,341 17,326 302,856 6,001,975
เพิ่มขึ้น - - 28,154 851 - 42,561 71,566

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

โอน - - 85,121 10 - (85,131) -

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 138,533 759,260 4,770,814 75,720 15,701 258,850 6,018,878



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
   สินทรัพย

  เครื่องตกแตง ระหวาง

  อาคาร เครื่องจักร ติดตั้งและเครื่อง กอสราง

 ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง และอุปกรณ ใชสํานักงาน ยานพาหนะ และตดิตั้ง รวม

 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคา   

ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 - 454,835 3,882,877 70,661 9,426 - 4,417,799

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 22,366 225,675 2,007 2,589 - 252,637

ตัดจําหนาย - - (204,207) (12) - - (204,219)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559   
และ 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

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 - 499,400 4,017,119  73,270  13,035 - 4,602,824
   
มูลคาสุทธิทางบัญชี   
ณ 31 มีนาคม 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
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซ่ึงไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว 

แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจํานวน 3,511 ลานบาท (2559: 3,312 ลานบาท) 
 

บริษัทไมมีการนําสินทรัพย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ไปค้ําประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงิน (2559: 
1,233 ลานบาท)  
 

13 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย หน้ีสิน
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
รวม 101,337 159,729  (18,785)  (24,895)

หักกลบภาษีเงินได  (18,785) (24,895)  18,785  24,895 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 82,552 134,834 -  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันที่ 
1 เมษายน 

2559  

บันทึกเปน
(รายจาย)/รายได
ในกําไรหรือ
ขาดทุน  

ณ วันท่ี  
31 มีนาคม 

2560 
  (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี    

คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุนอื่น 53,191 - 53,191 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 18,632 (413) 18,219 

ขาดทุนทีย่ังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 82,891 (61,313) 21,578 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 2,400 3,117 5,517 

อื่นๆ 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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันที่ 
1 เมษายน 

2558  

บันทึกเปน
(รายจาย)/รายได
ในกําไรหรือ
ขาดทุน  

ณ วันท่ี  
31 มีนาคม 

2559 
  (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   
คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุนอื่น 53,191 - 53,191 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 18,890 (258) 18,632 

ขาดทุนทีย่ังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ 4,806 78,085 82,891 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง - 2,400 2,400 

อื่นๆ 4,005 (1,390) 2,615 

รวม 80,892 78,837 159,729
  
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
คาธรรมเนียมการกูเงินรอตัดบัญช ี (3,924) (20,971) (24,895) 

รวม (3,924) (20,971) (24,895)
    

สุทธ ิ 76,968 57,866 134,834
 

14 เจาหนี้การคา 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2560  2559 2560  2559 

  (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 93,716 10,155 93,716 10,155 

กิจการอื่นๆ  591,796 176,245 591,796 176,245 

รวม  685,512 186,400 685,512 186,400
 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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15 เจาหนี้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2560  2559 2560  2559 

  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวของกัน 4 17,277 37,032 17,277 37,032 

      

กิจการอื่นๆ      

เจาหน้ีอื่นคาซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ  45,604 65,389 45,604 65,389 

โบนัสคางจาย  31,951 57,681 31,951 57,681 

คาประกันคางจาย  23,068 23,226 23,068 23,226

คาบริการคางจาย  11,418 49,930 11,418 49,930 

อื่นๆ  43,360 51,107 43,360 51,107 

  155,401 247,333 155,401 247,333 

รวม  172,678 284,365 172,678 284,365
 

16 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
 

 
งบการเงินรวมและ                

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560  2559 

 (พันบาท) 
สวนท่ีหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 160,653 65,980 

   

สวนท่ีไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,460,528 3,704,357 

 3,621,181 3,770,337
 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 

2559 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560  2559 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 เมษายนของปกอน 3,770,337 2,455,573 

ไดรับจากเงินกูยืมระหวางป - 3,917,290 

ชําระคาธรรมเนียมการกูเงิน - (132,949) 

ชําระคืนเงินกูยืมระหวางป (98,656) (2,692,026) 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมการกูเงินรอการตัดบัญชี 30,552 28,091 

รายการปรับปรุงจากอัตราแลกเปล่ียน (81,052) 194,358 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 3,621,181 3,770,337
 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินจํานวน 110 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกากับ

ธนาคารหลายแหง (“สัญญาเงินกูยืมฉบับใหม”) เพ่ือแทนสัญญาเงินกูยืมวงเงินจํานวน 175 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ที่บริษัทไดทําเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2554 (“สัญญาเงินกูยืมฉบับเดิม”) บริษัทไดเบิกใชเงินกูใหมภายใตสัญญาเงินกูยืม

ฉบับใหม ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกดวยรอยละ 1.75 ตอป พรอมทั้งจายชําระคืนเงินกูเดิมภายใตสัญญาเงิน

กูยืมฉบับเดิม โดยบริษัทจะจายชําระคืนเงินตนของเงินกูยืมใหมเปนงวดๆโดยเร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม 2559 และจาย

ชําระคืนทุกๆงวดหกเดือนหลังจากน้ันจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 การจํานองที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักรภายใต

สัญญาเงินกูยืมฉบับเดิมถูกไถถอนแลวเสร็จในปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 อยางไรก็ตามภายใตสัญญาเงินกูยืม
ฉบับใหม บริษัทไมสามารถนําสินทรัพยหมุนเวียนและที่ดิน อาคาร และอุปกรณทั้งหมดไปกอภาระผูกพันเพ่ิมเติม

ได (Negative pledge) 

 

17 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สวนใหญมาจากหนี้สินตราสารอนุพันธเปนจํานวนเงิน 107.9 ลาน

บาท (31 มีนาคม 2559: 414.5 ลานบาท) 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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18 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
   

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560  2559 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ   

ผลประโยชนระยะยาวอื่น 93,015 93,162 

   

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม   

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

รับรูในกําไรหรือขาดทุน   

ผลประโยชนพนักงานระยะยาวอื่น 9,989 9,901 

   

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในระหวางป - - 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรู (4,341) (4,341)

 

บริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน

การใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยไดแกความ

เส่ียงของชวงชีวิต และความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560  2559 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 เมษายนของปกอน 93,162 94,448 

   

รวมในกําไรหรือขาดทุน   

ตนทุนบริการปจจุบัน 6,665 6,409 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 3,324 3,492 

 9,989 9,901
   

อ่ืนๆ   

ผลประโยชนจายระหวางป (10,136) (11,187)

 (10,136) (11,187)
  
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 93,015 93,162

 
ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก) มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560  2559 

 (รอยละ) 
อัตราคิดลด  4.0 4.0 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 9.0 9.0 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 5.0 5.0 

 

ขอสมมุติฐานเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ 

 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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การวิเคราะหความออนไหว 
 

การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่เก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไป

ไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน

ที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน เพ่ิมขึ้น  ลดลง 

   ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
   

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

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) 7,109  (6,426) 

 

แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการ

ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ 

 
19 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน 2560  2559 

 ตอหุน จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน  จํานวนเงิน

 (บาท) (พันหุน/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน     

ณ วันที่ 1 เมษายน ของปกอน     

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

ณ วันท่ี 31 มีนาคม     

-  หุนสามัญ 1  300,000 300,000 300,000 300,000
       
หุนท่ีออกและชําระแลว    
ณ วันที่ 1 เมษายน ของปกอน     

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

ณ วันท่ี 31 มีนาคม     

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



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
 

60 

สวนเกินมูลคาหุน  
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนน้ี

จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

20 สํารอง 
 

สํารองประกอบดวย 

 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

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

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559  บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลตางการแปลงคาทั้งหมดจากงบการเงิน

ของหนวยงานในตางประเทศ 

 

การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง 
 

การเคล่ือนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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21 สวนงานดําเนินงาน 
 

ผูบริหารเห็นวากลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานเดียวคือธุรกิจผงคารบอน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุม

บริษัทมีสวนงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว  

 

สวนงานภูมิศาสตร  
 

กลุมบริษทัมีการจัดการ การผลิตและสํานักงานขายในประเทศไทยเทาน้ัน 

 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามที่ต้ังทางภูมิศาสตรของลูกคา 

 
ขอมูลเก่ียวกับสวนงานภูมิศาสตร 
 
  รายได 
 2560  2559 

 (พันบาท) 
ไทย 3,127,612 2,940,813 

ญี่ปุน 651,751 825,210 

อินโดนีเซีย 374,399 241,780 

เวียดนาม 336,319 169,798 

มาเลเซีย 170,281 211,980 

ประเทศอื่นๆ 379,740 446,154 

รวม 5,040,102 4,835,735
 

ลูกคารายใหญ 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย เปนจํานวนเงินประมาณ 

677.3 ลานบาท และ 419.6 ลานบาท ตามลําดับ (สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559: 711.2 ลานบาท และ 408.3 
ลานบาท ตามลําดับ) 

 
 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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22 รายไดอื่น  
 

รายไดอื่นสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สวนใหญมาจากการไดรับชําระคาชดเชยประกันภัยจากเหตุไฟไหมใน

ป 2556 เปนจํานวนเงิน 82.5 ลานบาท 

 
23 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน  

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560  2559 2560  2559 

 (พันบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 274,613 298,267 274,613 298,267 

เงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7,333 7,339 7,333 7,339 

ผลประโยชนพนักงานระยะยาวอื่น 9,989 9,901 9,989 9,901 

อื่นๆ 24,962 24,489 24,962 24,489 

รวม 316,897 339,996 316,897 339,996
 
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงาน

ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน ทุกเดือน และกลุมบริษัท

จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีไดจดทะเบียนเปนกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก 

จํากัด 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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24 คาใชจายตามลักษณะ  
 

งบกําไรขาดทุนไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาที่ คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560  2559 2560  2559 

 (พันบาท)
รวมอยูในตนทุนขาย     

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (64,313) (107,767) (64,313) (107,767)

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 2,650,694 2,905,981 2,650,694 2,905,981 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 192,983 252,637 192,983 252,637 

คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 208,001 222,737 208,001 222,737 

คาสาธารณูปโภค 377,254 348,745 377,254 348,745 

อื่นๆ 187,922 156,558 187,922 156,558 

รวม 3,552,541 3,778,891 3,552,541 3,778,891
     

รวมอยูในคาใชจายในการขาย     

คาขนสง 132,039 122,845 132,039 122,845 

อื่นๆ 8,941 6,308 8,941 6,308 

รวม 140,980 129,153 140,980 129,153
     

รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร     

คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 108,896 117,259 108,896 117,259 

คาความชวยเหลือทางเทคนิคและคาที่ปรึกษา 104,415 100,013 104,415 100,013 

คาเชา 14,498 7,487 14,498 7,487 

คาวิจัยและพัฒนา - 10,905 - 10,905 

อื่นๆ 56,810 52,301 56,765 59,139 

รวม 284,619 287,965 284,574 287,803



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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25 ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2560  2559 2560  2559 

  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 142,919 176,352 142,919 176,352

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 13 52,282 (57,866) 52,282  (57,866)

รวมคาใชจายภาษีเงินได 195,201 118,486 195,201  118,486
 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง   
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
 

(พันบาท) 
อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
กําไรกอนภาษีเงินได 2,487,861  1,045,737

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 497,572 20  209,147

รายไดที่ไมตองเสียภาษี  (77,065)   (56,377)

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที ่     
ไมไดบันทึกในปกอน  -   (2,494)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  (227,153)   (32,298)

คาใชจายตองหามทางภาษี  1,984   548

คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น  (146)   (72)

อื่นๆ   9    32

รวม 8 195,201 11  118,486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
 

(พันบาท) 
อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
กําไรกอนภาษีเงินได  1,379,992   914,605

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  275,998 20  182,921

รายไดที่ไมตองเสียภาษี  (82,635)   (62,417)

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที ่

   ไมไดบันทึกในปกอน 

 

 
 

- 

 

 (2,494)

คาใชจายตองหามทางภาษี  1,984   548

คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น  (146)   (72)

รวม 14 195,201 13  118,486
 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล  
 

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ใหปรับลดอัตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2559 เปนตนไป 
 

26 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการสงเสริม

การลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตผงคารบอน ไฟฟาและไอน้ํา ซ่ึงพอ

สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  

 

(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีสําหรับเคร่ืองจักรที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 

(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมี

กําหนดเวลาสามปและแปดป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน โดยจํานวนที่ไดรับยกเวน

ตองไมเกินจํานวนที่กําหนด 

 

(ค) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวม

คํานวณเพื่อเสียภาษี 

 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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เน่ืองจากเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวใน

บัตรสงเสริมการลงทุน 

 

รายไดและสวนลดตนทุนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

 กิจการที่

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการที่

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 กิจการที่

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการที่

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 
รายได            

ขายตางประเทศ -  1,912,490  1,912,490 - 1,894,922 1,894,922

ขายในประเทศ -  3,127,612  3,127,612 - 2,940,813 2,940,813

รวมรายได -  5,040,102  5,040,102 - 4,835,735 4,835,735

สวนลดตนทุนจาก 

   รายไดจากการขาย 

   ไฟฟา และไอน้ํา 378,212 458,912 837,124 315,278 505,825 821,103

รวม 378,212 5,499,014 5,877,226 315,278 5,341,560 5,656,838



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
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27 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  และ 2559 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวน

ของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2560  2559 2560  2559 

 (พันบาท/พันหุน) 
 กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท  

  (ขั้นพ้ืนฐาน) 2,292,660 

 

927,251 

 

1,184,791 

 

796,120 

        

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว (ขั้นพ้ืนฐาน) 300,000 300,000 300,000  300,000

    
กําไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 7.64 3.09 3.95  2.65 

 
28 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 180 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน

ในเดือนสิงหาคม 2559 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 180 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน

ในเดือนสิงหาคม 2558 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

 

การจัดการความเส่ียงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท  กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล

ของระดับความเส่ียงใหเปนที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการจัดการ

ความเส่ียง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ืองเพ่ือใหม่ันใจ

วามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจัดการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเช่ือมั่น

ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซ่ึงไมรวมสวน

ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ  
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาด ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของบริษัท

โดยสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอางอิงตามอตัราตลาด  
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อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของเงินใหกูยืมกอนพิจารณาผลกระทบจากวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม และระยะที่

ครบกําหนดชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
อัตราดอกเบ้ีย 

ที่แทจริง 

 

ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ป

แตภายใน 5 ป

 

หลังจาก 5 ป 

 

รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 
ป 2560      

เงินใหกูยืมระยะยาว 4.66 -  5,928,832  -  5,928,832

        

ป 2559      

เงินใหกูยืมระยะยาว 4.12 6,065,197  -  -  6,065,197

 

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของหน้ีสินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระ

หรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

 
อัตราดอกเบ้ีย 

ที่แทจริง 

 

ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ป

แตภายใน 5 ป

 

หลังจาก 5 ป 

 

รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 
ป 2560      

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.74 160,653  3,460,528  -  3,621,181

        

ป 2559        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.32 65,980  3,704,357 -  3,770,337

 

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคาและการขายสินคาที่เปน

เงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกิน

หน่ึงป เพ่ือปองกันความเส่ียงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา ณ วันที่รายงานเปนรายการท่ีเก่ียวของกับรายการซ้ือและขายสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ

ในงวดถัดไป 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจากการ

มีสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560  2559

 (พันบาท)
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  254 1,753,714 254 1,753,714 

ลูกหน้ีการคา  210,279 235,314 210,279 235,314 

ลูกหน้ีอื่น  8,049 14,835 8,049 14,835 

เจาหน้ีการคา  (590,569) (136,408) (590,569) (136,408) 

เจาหน้ีอื่น  (42,940) (26,892) (42,940) (26,892) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่

เก่ียวของกัน 

 
5,928,832 6,065,197 5,928,832 6,065,197 

ดอกเบี้ยคางรับระยะยาว  1,506,100 1,217,342 1,506,100 1,217,342 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี     
ความเส่ียง             

 
7,020,005 9,123,102 7,020,005 9,123,102 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ      (1,961,502) (3,717,422) (1,961,502) (3,717,422) 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ             (1,936,455) (2,556,131) (1,936,455) (2,556,131) 

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ                      3,122,048 2,849,549 3,122,048 2,849,549 
      

เงินเยนญ่ีปุน      

เจาหน้ีการคา  (967) - (967) - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี     
ความเส่ียง             

  

          (967) - 
 

           (967) - 
      

เงินรูปอินเดีย      

เจาหน้ีการคา  (5,358) - (5,358) - 

เจาหน้ีอื่น - (8,854) - (8,854) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี     
ความเส่ียง             

  

(5,358) (8,854) 
 

(5,358) (8,854) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560  2559

 (พันบาท)
      

เงินยูโร      

ลูกหน้ีอื่น  3,474 3,388 3,474 3,388 

เจาหน้ีการคา  (8,212) (1,643) (8,212) (1,643) 

เจาหน้ีอื่น (139,292) (60,445) (139,292) (60,445) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี     
ความเส่ียง             

 
(144,030) (58,700) (144,030) (58,700) 

      

เงินเม็กซิกันเปโซ      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  33 95 - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  102 105 -  

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี     
ความเส่ียง             

 
135 200 

 
- - 

 
ความเส่ียงทางดานสินเชื่อ  
 

ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ คือความเส่ียงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลง

ไวเม่ือครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวอยางสม่ําเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเช่ือในระดับหน่ึงๆ ณ วันที่รายงานไมพบวามีความเส่ียง

จากสินเช่ือที่เปนสาระสําคัญ ความเส่ียงสูงสุดทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน

แตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมได

คาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 

 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง  
 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 
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มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินระยะส้ันและสวนที่หมุนเวียนมีมูลคาโดยประมาณเทียบเทากับ

มูลคาตามบัญชี เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินเหลาน้ันมีอายุใกลครบกําหนดชําระหรือไดรับคืน 

 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่ใชอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ถูกกําหนดใหเปนอัตราดอกเบี้ยในตลาดซ่ึงถูกใชใน

การประมาณมูลคายุติธรรม 

 

หน้ีสินตราสารอนุพันธซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 107.9 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เปนการวัดมูลคา

ยุติธรรมระดับ 2 โดยอางอิงราคาจากนายหนา 

 

30 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2560 
 31 มีนาคม 

2559

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน   

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 51,491 68,337 

รวม 51,491 68,337
   

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได   

ภายในหน่ึงป 2,131 2,739 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 87 2,169 

รวม 2,218 4,908
  

ภาระผูกพันอ่ืนๆ   

หนังสือค้ําประกันจากธนาคารสําหรับคาไฟฟา (สําหรับธุรกิจของกิจการ) 12,548 12,548 

รวม 12,548 12,548
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สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาดําเนินงานสําหรับเชาสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน และ ยานพาหนะ ซ่ึงระยะเวลาของ

สัญญามีต้ังแต 1 ถึง 4 ป 

 
หนังสือคํ้าประกันธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิต 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันซ่ึงออกโดยธนาคารสําหรับคาไฟฟาจํานวน 12 ลานบาท        

(31 มีนาคม 2559: 12 ลานบาท) และมีเลตเตอรออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารเพ่ือค้ําประกันการจายชําระเงิน 

ใหกับเจาหน้ีจํานวน 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 3 ลานเยน (31 มีนาคม 2559: 3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 
ลานยูโร และ 10 ลานเยน) 
 

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและ

ไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้อาจเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2560 กลุมบริษัทไมมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลาน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

   ทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 

   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 



บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ 

   ที่เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 

   เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

   และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ 

   เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2559)   

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2559)  

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 

(ปรับปรุง 2559) 

การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)  

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการ 

   สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
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กลุมบริษัทไดประเมินเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ี ซ่ึงคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ

ตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ 

 

32 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการในงบการเงินของ 2559 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของ 2560 ดังนี้ 

 

         2559   

       กอนจัดประเภทใหม  จัดประเภทใหม  หลังจัดประเภทใหม 

       (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและ  

   งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  

ลูกหน้ีการคา       690,611  100,810  791,421 

ลูกหน้ีอื่น       163,629  (100,810)  62,819 

       -   
 

การจัดประเภทรายการใหมน้ี เน่ืองจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมบริษัท/บริษทัมากกวา 


