บริษทั เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลําดับ
ซึ่ งประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2564
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วย
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่
31 มีนาคม 2564 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่าวไว้ใ นวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้า ได้นาํ เรื่ องเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
การวัดมูลค่ าเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และดอกเบีย้ ค้ างรั บ
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 6
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวอย่ างไร
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ให้เงิ นกูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง
ในต่ า งประเทศ ซึ่ งไม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ ํา ประกัน โดยคิ ด
 อ่านสัญญาเงิ นให้กู้ยืม ได้รั บหนังสื อ ยืนยันยอด และ
ดอกเบี้ยอัตรา LIBOR บวกร้ อยละ 3.5 ต่อปี (SOFR บวก
ทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยค้างรับเพื่อประเมินว่าการ
ร้ อยละ 3.5 ต่ อ ปี เริ่ มตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 เมษายน 2564) และมี
คํานวณดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
กําหนดชําระคืนเต็มจํานวนในเดือนมิถุนายน 2569
เงินกูย้ มื ระยะยาว
 ทดสอบเอกสารหลักฐานที่ ผูบ
้ ริ หารใช้ในการพิจารณา
สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ มในหรื อหลัง วัน ที่ 1
ในการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนการพิจารณา
เมษายน 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ได้ถื อ ปฏิ บ ัติ ต าม
ข้อสมมติหลักและข้อมูลที่ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทาง
บริ ษทั นํามาใช้สําหรับพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่
การเงิ น ซึ่ งกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ ขาดทุน
คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการด้ อ ยค่ า ของเงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะยาวแก่ กิ จ การที่
 สอบถามผูบ
้ ริ หารและสุ่ มทดสอบเอกสารที่เกี่ ยวข้อง
่
เกียวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับตามผลขาดทุนด้านเครดิต
เพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจขั้ นตอนที่ ผู ้บ ริ หารใช้ ใ นการ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริ ษทั ร่ วม
 ประเมิ นความเหมาะสมของข้อสมมติ และวิธีการที่ ใช้
เนื่ องจากยอดของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด
มี สาระสําคัญ และต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
 ประเมิ น ย้อ นหลัง โดยการเปรี ย บเที ย บประมาณการ
มูลค่าที่จะได้รับคืน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ อง
กระแสเงิ น สดที่ จัด ทํา โดยผู บ้ ริ ห ารในปี ก่ อ นกับ ผล
สําคัญในการตรวจสอบ
ประกอบการทางการเงินที่เกิดขึ้นจริ ง
 วิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราการเติบโตและอัตรา
คิดลด
 พิ จ ารณาความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของ
งบการเงิน
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้า ได้อ่ า นรายงานประจํา ปี หากข้า พเจ้า สรุ ป ได้ว่า มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ ข ัดต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
4



ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆที่สําคัญรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้อ บกพร่ อ งที่ มี น ัย สํา คัญ ในระบบการ
ควบคุ ม ภายในหากข้า พเจ้า ได้พ บในระหว่า งการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่ อ งที่สื่ อ สารกับผูม้ ีห น้า ที่ใ นการกํา กับดูแ ล ข้า พเจ้า ได้พิจ ารณาเรื่ อ งต่า งๆ ที่มีน ยั สํา คัญที่สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะ
จากการสื่ อสารดังกล่าว

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6105
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 พฤษภาคม 2564
5

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

31 มีนาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

7

4,646,819,071

4,600,902,402

4,646,819,071

4,600,861,087

6, 8

1,042,120,482

1,069,255,910

1,042,120,482

1,069,255,910

ลูกหนี้อื่น

6

42,106,841

81,457,536

41,960,686

81,325,855

สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

9

1,319,267,567

475,432,565

1,319,267,567

475,432,565

6

-

4,750,000

-

4,750,000

24

7,050,313,961

69,673,862
6,301,472,275

7,050,167,806

69,673,862
6,301,299,279

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

10

5,638,429,037

5,163,283,589

770,364,083

770,364,083

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12

97,914,028

239,476,991

97,914,028

239,476,991

6

5,389,683,911

5,629,577,193

5,389,683,911

5,629,577,193

ดอกเบี้ยค้างรับระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

6

2,920,103,117

2,705,645,770

2,920,103,117

2,705,645,770

13

1,178,203,870

1,351,445,390

1,178,203,870

1,351,445,390

1,216,053

6,080,263

1,216,053

6,080,263

123,582,260

75,831,172

126,152,966

78,401,878

933,097

13,751,487

933,097

13,751,487

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

2,426,751
15,352,492,124

2,339,750
15,187,431,605

2,426,751
10,486,997,876

2,339,750
10,797,082,805

รวมสินทรัพย์

22,402,806,085

21,488,903,880

17,537,165,682

17,098,382,084

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

-

-

-

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

31 มีนาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า

6, 14

1,087,402,271

801,333,763

1,087,402,271

801,333,763

เจ้าหนี้อื่น

6, 15

186,736,051

183,882,247

186,471,458

183,640,544

1,590,575

4,952,242

1,590,575

4,952,242

153,671,156

271,611,206

153,671,156

271,611,206

25,679,294
1,455,079,347

1,261,779,458

25,679,294
1,454,814,754

1,261,537,755

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระ
6

ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

24

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

6

ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

16

-

1,590,575

-

1,590,575

138,870,888
138,870,888

137,006,980
138,597,555

138,870,888
138,870,888

137,006,980
138,597,555

1,593,950,235

1,400,377,013

1,593,685,642

1,400,135,310

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

930,000,000

930,000,000

930,000,000

930,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

21,392,886,048

20,716,465,789

14,796,730,409

14,438,246,774

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

(1,844,030,198)
20,808,855,850

(1,887,938,922)
20,088,526,867

(113,250,369)
15,943,480,040

15,698,246,774

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

22,402,806,085

21,488,903,880

17,537,165,682

17,098,382,084

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
(หุ้นสามัญจํานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

17

ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

5,134,393,584

7,493,752,479

25,491,000

27,515,088

356,440,457

517,324,112

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย

18

รายได้เงินปันผลรับ

6, 10

ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

5,134,393,584
-

6

356,440,457
-

รายได้อื่น
รวมรายได้

7,493,752,479
517,324,112
289,910,883

-

289,940,368

4,690,268
5,495,524,309

5,396,180
8,306,383,654

4,690,268
5,521,015,309

5,396,180
8,333,928,227

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย

6, 20

3,754,435,889

5,635,327,858

3,754,435,889

5,635,327,858

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

6, 20

147,676,098

149,353,136

147,676,098

149,353,136

6, 20

239,846,323

245,519,664

239,846,323

245,438,914

486,006,605
4,627,964,915

6,030,200,658

485,966,651
4,627,924,961

6,030,119,908

867,559,394

2,276,182,996

893,090,348

2,303,808,319

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

6

(263,189)

(670,719)

(263,189)

(670,719)

ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมที่ใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

10

343,467,578
1,210,763,783

573,868,367
2,849,380,644

892,827,159

2,303,137,600

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

21

174,343,524
1,036,420,259

455,116,154
2,394,264,490

174,343,524
718,483,635

455,116,154
1,848,021,446

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

22

3.45

7.98

2.39

6.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาํ หนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563

1,036,420,259

100,805,243
10

100,805,243

(บาท)
2,394,264,490
718,483,635

1,848,021,446

(290,521,278)

-

-

(2,221,616)

-

-

(292,742,894)

-

-

3, 12

(7,037,851)

-

(7,037,851)

-

21

1,407,570

-

1,407,570

-

10

56,353,850

(51,407,393)

50,723,569

(51,407,393)

(5,630,281)

151,528,812
1,187,949,071

(344,150,287)
2,050,114,203

(5,630,281)
712,853,354

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

-

1,848,021,446

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

300,000,000

930,000,000

30,000,000

18,703,608,692

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

23

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนแบ่ง
รวม
ผลต่างจาก
กําไรขาดทุน
องค์ประกอบอื่น
การแปลงค่า
เบ็ดเสร็ จอื่น
ของส่ วน
งบการเงิน
ในบริ ษทั ร่ วม
ของผูถ้ ือหุน้
(บาท)
(1,597,417,644)

-

-

-

(330,000,000)
(330,000,000)

-

-

-

2,394,264,490
(51,407,393)
2,342,857,097

(290,521,278)
(290,521,278)

20,716,465,789

(1,887,938,922)

300,000,000

930,000,000

30,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

-

2,221,616

-

(2,221,616)
(2,221,616)
-

(1,595,196,028)

-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

18,368,412,664

(330,000,000)
(330,000,000)

(292,742,894)
(292,742,894)

2,394,264,490
(344,150,287)
2,050,114,203

(1,887,938,922)

20,088,526,867

บริษทั เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสะสม

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 - ปรับปรุงใหม่
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

3

23

300,000,000
300,000,000

ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง
มูลค่าหุ น้ สามัญ ตามกฎหมาย

930,000,000
930,000,000

30,000,000
30,000,000

ยังไม่ได้
จัดสรร

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
(บาท)

20,716,465,789
20,716,465,789

(1,887,938,922)
(1,887,938,922)

(107,620,088)
(107,620,088)

(360,000,000)
(360,000,000)

-

-

-

1,036,420,259
1,036,420,259

100,805,243
100,805,243

(5,630,281)
(5,630,281)

56,353,850
56,353,850

151,528,812
151,528,812

1,036,420,259
151,528,812
1,187,949,071

21,392,886,048

(1,787,133,679)

(113,250,369)

56,353,850

(1,844,030,198)

20,808,855,850

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

-

20,088,526,867
(107,620,088)
19,980,906,779

-

30,000,000

-

(1,887,938,922)
(107,620,088)
(1,995,559,010)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั

-

930,000,000

-

-

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้

-

300,000,000

-

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ขาดทุนเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่
ส่ วนแบ่ง
กําหนดให้วดั มูลค่า
กําไรขาดทุน
ยุติธรรมผ่านกําไร
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในบริ ษทั ร่ วม

(360,000,000)
(360,000,000)

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

300,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

930,000,000

30,000,000

23

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

12,920,225,328

14,180,225,328

(330,000,000)
(330,000,000)

1,848,021,446
1,848,021,446

-

-

-

(330,000,000)
(330,000,000)

-

-

-

1,848,021,446
1,848,021,446

300,000,000

930,000,000

30,000,000

14,438,246,774

(1)

15,698,246,774

(1) เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริ ษทั ต้องคงไว้ซ่ ึ งกําไรสะสมจํานวน 510 ล้านบาท เป็ นกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรขั้นตํ่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
12

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่
กําหนดให้วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(บาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 - ปรับปรุ งใหม่
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

3

23

300,000,000
300,000,000

930,000,000
930,000,000

30,000,000
30,000,000

14,438,246,774
14,438,246,774

(107,620,088)
(107,620,088)

-

-

-

(360,000,000)
(360,000,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

718,483,635
-

(5,630,281)

718,483,635
(5,630,281)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

-

-

-

718,483,635

(5,630,281)

712,853,354

(113,250,369)

15,943,480,040

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

300,000,000

930,000,000

30,000,000

14,796,730,409

-

15,698,246,774
(107,620,088)
15,590,626,686

(1)

(1) เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริ ษทั ต้องคงไว้ซ่ ึงกําไรสะสมจํานวน 510 ล้านบาท เป็ นกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรขั้นตํ่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

(360,000,000)
(360,000,000)

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกําไรเป็ นเงินสดรั บ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสิ นค้า
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุน (กําไร) จากตราสารอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนที่บนั ทึกตาม
วิธีส่วนได้เสี ย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากการดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

9
10

10
16
21

16

1,036,420,259

2,394,264,490

718,483,635

1,848,021,446

210,392,360
966,957
(356,440,457)
263,189
402,976,509
95,353,156
297

237,277,016
(11,412,604)
(517,324,112)
670,719
(291,751,043)
(76,228,351)
(618,022)

210,392,360
966,957
(25,491,000)
(356,440,457)
263,189
402,986,286
95,353,156
297

237,277,016
(11,412,604)
(27,515,088)
(517,324,112)
670,719
(291,761,414)
(76,228,351)
(618,022)

(343,467,578)
16,676,539
174,343,524
1,237,484,755

(573,868,367)
11,946,989
455,116,154
1,628,072,869

16,676,539
174,343,524
1,237,534,486

11,946,989
455,116,154
1,628,172,733

32,983,968
33,169,867
(844,801,959)
(87,001)
271,472,797
3,832,980
734,055,407
(14,812,631)
(311,722,071)

142,639,958
(20,869,318)
432,660,177
308,202
24,668,892
(89,533,237)
2,117,947,543
(11,251,359)
(362,068,486)

32,983,968
33,184,341
(844,801,959)
(87,001)
271,472,797
3,810,090
734,096,722
(14,812,631)
(311,722,071)

142,639,958
(20,882,236)
432,660,177
308,202
24,668,892
(89,515,471)
2,118,052,255
(11,251,359)
(362,068,486)

407,520,705

1,744,627,698

407,562,020

1,744,732,410

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาว

38,736,191
25,491,000
(26,654,317)
(933,097)
1,328,538

1,489,541,220
87,079,523
27,515,088
(182,019,843)
(12,530,092)
714,953

38,736,191
25,491,000
(26,654,317)
(933,097)
1,328,538

1,489,541,220
87,079,523
27,515,088
(182,019,843)
(12,530,092)
714,953

10,866,667
-

6,550,000
(395,930)

10,866,667
-

6,550,000
(395,930)

48,834,982

1,416,454,919

48,834,982

1,416,454,919

(263,189)
(359,266,097)
(4,952,243)
-

(670,719)
(329,481,308)
(5,269,246)
256,000,000
(256,000,000)

(263,189)
(359,266,097)
(4,952,243)
-

(670,719)
(329,481,308)
(5,269,246)
256,000,000
(256,000,000)

(364,481,529)

(335,421,273)

(364,481,529)

(335,421,273)

91,874,158

2,825,661,344

91,915,473

2,825,766,056

(45,957,489)

53,039,026

(45,957,489)

53,039,026

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน

45,916,669
4,600,902,402

2,878,700,370
1,722,202,032

45,957,984
4,600,861,087

2,878,805,082
1,722,056,005

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

4,646,819,071

4,600,902,402

4,646,819,071

4,600,861,087

40,893,866
9,149,014

42,606,942
8,415,110

40,893,866
9,149,014

42,606,942
8,415,110

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

10

6
12

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกูย้ มื
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินปันผลค้างจ่าย

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
15

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย ไทย และ
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2533 โดยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนของสํานักงานและโรงงานดังนี้
สํานักงานใหญ่ : 888/122 และ_128_อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
โรงงาน
: 44 หมู่ 1 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมือง อ่างทอง 14000
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ SKI Carbon Black (Mauritius) Limited (ถื อหุ ้นร้ อยละ 32.24) บริ ษทั ไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) (ถือหุน้ ร้อยละ 24.98) และ Asian Opps I Limited (ถือหุน้ ร้อยละ15.99)
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายผงคาร์บอน รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่
31 มีนาคม 2564 และ 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ที่เ กี่ ย วข้อ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่ ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่
เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 เมษายน 2563 การถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ แ ละ
ฉบับ ปรั บ ปรุ ง เป็ นครั้ งแรกส่ ง ผลให้น โยบายการบัญชี ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
กลุ่ ม บริ ษ ทั ถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (TFRS 9) และมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งและการตี ค วามมาตรฐาน ซึ่ ง ได้เ ปิ ดเผยผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญชี ไ ว้ใ นหมายเหตุ ข ้อ 3
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาด
ว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
(ข) สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ นาํ เสนอเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดที่
นําเสนอเป็นสกุลเงินบาทได้รับการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ใกล้เคียงหลักพันที่สุด เว้นแต่จะระบุ
ไว้เป็ นอย่างอื่น
(ค) การใช้ วิจารณญาณและประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และ ข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวน
อย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันที เป็ นต้นไป ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ อง
ดังกล่าวได้เปิ ดเผยใน หมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การวัดมูลค่าค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กยู้ มื แก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่จะนํา
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่นาํ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต
ได้มาใช้
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 - ตามที่รายงาน
ลดลงเนื่องจาก
การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงิน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 - ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หมายเหตุ
(พันบาท)
(1,887,939)
-

(ก.1)

(134,525)
26,905
(1,995,559)

(134,525)
26,905
(107,620)

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ นด้วยวิธี
ปรั บปรุ งผลกระทบสะสมกับองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ดังนั้น กลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั จึงไม่ปรับปรุ งข้อมูลที่นาํ เสนอสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และไม่นาํ ข้อกําหนด
เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทางการเงิ นมาถือ
ปฏิบตั ิกบั ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินนี้ให้ขอ้ กําหนดเกี่ยวกับนิยามสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้ สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี
ของอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4
ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน มีดงั นี้
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(ก.1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 กําหนดการจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVTPL)
โดยจัดประเภทตามลักษณะของกระแสเงิ นสดของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและโมเดลธุ รกิ จในการ
บริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้น TFRS 9 ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบ
กําหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทัว่ ไปตามที่กาํ หนดโดยมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 105 (TAS 105)
ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายจะรับรู ้ดอกเบี้ยรับ
และดอกเบี้ยจ่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ตารางดังต่อไปนี้แสดงเปรี ยบเทียบการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม การจัดประเภทตาม TFRS 9
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
มูลค่าตามบัญชี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
- ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงินอื่น

223,204
223,204

88,679
88,679

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตั้งใจจะถื อตราสารทุ นที่ ไม่ อยู่ในความต้องการของตลาดจํานวน 89 ล้านบาท เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในระยะยาว กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เลือกกําหนดให้เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ทั้งนี้ ผลกําไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
4

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้นทําให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ร่ วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงิน
ลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ความมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสําคัญสิ้ นสุ ดลง
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็นผลมา
จากรายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่า
เกิดขึ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(ข) เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า กําไร
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ น
เงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นสกุล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะบริ ษ ัท ในกลุ่ ม บริ ษ ัท โดยใช้อ ัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั แต่ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี้จะรับรู ้เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ก ํ า หนดให้ ว ัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จอื่ น
(2563: เงินลงทุนระยะยาวอื่น)
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลง
ค่าที่ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เมื่ อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ ทาํ ให้สูญเสี ยการควบคุมความมี
อิ ทธิ พลอย่างมี สาระสํา คัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
หน่ วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรขาดทุนจากการ
จําหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม[หรื อการร่ วม
ค้า]เพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลมีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่ วนที่
เกี่ยวข้องเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
(ง) เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 8) รับรู ้รายการเมื่อ
เริ่ ม แรกเมื่ อ กลุ่ม บริ ษ ทั เป็ นคู่ สัญ ญาตามข้อ กํา หนดของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้น และวัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ลค่า
ยุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทํารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงิน ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกและภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและต้นทุนการทํารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มานั้นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่ม
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ดอกเบี้ยจ่ายและกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย

สิ นทรั พย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
รายได้ดอกเบี้ย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรู ้เป็นรายได้
ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กําไร
และขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อสิ ทธิ ตามสัญญาที่ จะได้รับกระแสเงิ นสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่ งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่ม
บริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้
ซึ่งการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั ตัด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ออกจากบัญ ชี เ มื่ อ ภาระผูก พัน ตามสัญ ญาสิ้ น สุ ด ลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุกลุ่มบริ ษทั รายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส เงินสด
จากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ โดยรับรู ้หนี้สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
ที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนสุ ทธิ
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะชําระ
ด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
(ง.3) อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้รายการเมื่อใช้สิทธิในอนุพนั ธ์ดงั กล่าว
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรี ยก และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงิ นเบิกเกิ นบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ฉ) ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้
รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จํานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็นสิ นทรัพย์ที่
เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2563: ค่ าเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญ ซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์ ประวัติการชําระหนี)้ หนี้สูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตั้งสํารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ตที่ มีลกั ษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาที่ เกิ นกําหนดชําระ โดยนําข้อมู ลผลขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในอดี ต การ
ปรับปรุ งปั จจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
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(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่
ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าคํานวนโดยการใช้ตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งได้รัรบการปรับปรุ งให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่บ
รวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ซ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้ างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้ างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์ซ่ ึงไม่สามารถทํางานได้
โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ และรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการ
ให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความ
เหมาะสม ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

25
5 - 25
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

(ฌ) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจใน
อนาคต
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ และรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสิ นทรัพย์น้ ันตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ าย
สิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนเมื่ อ สิ นทรั พย์น้ ันพร้ อ มที่ จะให้ประโยชน์ วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์

5 ปี

(ญ) การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้ า
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่าย และวงเงินให้สินเชื่อที่อนุมตั ิซ่ ึงไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
ข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนักโดย
พิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่ งคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวน
เงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตตํ่าเมื่อมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ น ‘ระดับที่น่า
ลงทุน’ ซึ่ งเป็ นการจัดอันดับที่เข้าใจในระดับสากลจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสิ นทรัพย์
ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตตํ่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญหากเกินกําหนดชําระ
มากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สําคัญ มีการดําเนินงานที่ถดถอย
อย่างมีนยั สําคัญของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิ จหรื อกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชําระภาระ
ผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษท
ั ได้เต็มจํานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิในการ
ไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 90 วัน
การตัดจําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นจะถู กตัดจําหน่ ายเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ ได้อ ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจําหน่ายแล้ว จะรับรู ้เป็ นการ
กลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(ฎ) การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์
เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วน
ของผูถ้ ือ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้อง
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฏ) เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฐ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
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โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั ซึ่งจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็ นประจําทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้ รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ
ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิซ่ ึงเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในปี ปั จจุบนั และปี ก่อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ฏ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน ส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ฐ) การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่ม
บริ ษทั สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
- ข้ อ มู ล ระดั บ 2 เป็ นข้ อ มู ล อื่ น ที่ สั ง เกตได้ โ ดยตรงหรื อโดยอ้ อ มสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์ น้ ั นหรื อหนี้ สิ น นั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
หากสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมี ราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้ สินและสถานะการเป็ นหนี้ สินด้วยราคา
เสนอขาย

32

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
หลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการทํา
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการ ทําให้เครื่ องมือทางการเงินวัดมูลค่า
เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของ
การทํารายการและรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่
ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีซ่ ึ งจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอด
อายุของเครื่ องมือทางการเงินหรื อจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลําดับชั้นหรื อเมื่อรายการดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
(ฑ) รายได้
รายได้รับรู ้ เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงิ นที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และแสดงสุ ทธิ
จากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ วันที่มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า สําหรับการขายที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสิ นค้า
กลุ่มบริ ษทั ทําการประมาณการรับคืนสิ นค้าจากข้อมูลอัตราการคืนสิ นค้าในอดีตและจะไม่รับรู ้รายได้จากการขาย
สิ นค้าสําหรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู ้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
(ฒ) รายได้ อื่น
รายได้อื่นซึ่ งประกอบด้วยเงินปั นผล ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ โดยทัว่ ไปบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินปั นผลรับ
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(ณ) ดอกเบี้ย
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ในการคํานวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ย
จ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนํามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต) หรื อราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี้สิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
ดอกเบี้ยรับรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนในอัตราที่ระบุในสัญญา ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์
อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อ
เพื่อขาย
(ด) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ ึงรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั บันทึ กโดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราว สําหรับการรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั จะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(ต) กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
(ถ) บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ ม ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมี
อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิจการที่อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อ
บุคคลหรื อกิจการนั้น
(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่
ไม่สามารถปันส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการ
5

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเริ่ มมีการแจกจ่ายวัคซี นในระหว่างปี
2564 เนื่ องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั จึงจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2563 โดยถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื่ องการไม่นาํ
สถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาในเรื่ องการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวสิ้ นสุ ดการ
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2564 การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงอยู่ โดยมีการตรวจพบผูต้ ิดเชื้อเป็ นจํานวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและมีการแพร่ ระบาดไปทัว่ ประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารมีการติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ปลอดภัย และพยายามอย่างยิง่ ยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
6

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อกิจการ
SKI Carbon Black (Mauritius) Limited
บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
Asian Opps I Limited
บริ ษทั ไทยอคริ ลิค ไฟเบอร์ จํากัด
Alexandria Fiber Co., S.A.E.
Birla Carbon Europe GmbH
Birla Carbon Korea Co., Ltd.
Birla Carbon Brasil Ltda.
Columbian International Chemicals
Corporation
Birla Carbon Italy S.R.L.
Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte.
Ltd.
Aditya Birla Management Corporation Pvt.
Ltd.
Birla Carbon Spain, S.L.U.
Sevalco Ltd.

ประเทศที่จัดตั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
/สั ญชาติ
มอริ เชียส
เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ตั้ง แต่
ร้อยละ10 ขึ้นไป
ไทย
เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ตั้ง แต่
ร้อยละ10 ขึ้นไป
ฮ่องกง
เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ตั้ง แต่
ร้อยละ10 ขึ้นไป
ไทย
บริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 10 ขึ้นไป และมี กรรมการ
ร่ วมกัน
อียปิ ต์
บริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 10 ขึ้นไป และมี กรรมการ
ร่ วมกัน
เยอรมัน
มีบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
เกาหลีใต้
มีบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
บราซิล
มีบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
จอร์เจีย
มีบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
อิตาลี
สิ งคโปร์

มีบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
มีบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน

อินเดีย

มีบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน

สเปน
อังกฤษ

มีบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
มีบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ชื่ อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศที่จัดตั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
/สั ญชาติ
อินเดีย/ไทย บุ ค ค ล ที่ มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
การวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ ว่า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม
ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ใน
ระดับบริ หารหรื อไม่) ของกลุ่มบริ ษทั

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ซื้อสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ

เงินปันผล
ส่ วนลดต้นทุนจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า
ที่ได้จากกระบวนการผลิต
ค่าใช้จ่ายเรี ยกเก็บไปยัง/จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าลิขสิ ทธิ์
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นโยบายการกําหนดราคา
อ้างอิงราคาตลาด
LIBOR บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี (SOFR บวกร้ อยละ 3.5
ต่ อปี เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564)
และร้อยละ 1.8 ต่อปี
อัตราตามที่กาํ หนดในประกาศ
อ้างอิงราคาตลาด
ราคาทุนตามจริ ง
ร้อยละ 4.5 ของยอดขายสุ ทธิหกั ด้วยต้นทุน
ของวัตถุดิบตามจริ งและค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
รายการที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

บริษัทร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ซื้อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายเรี ยกเก็บจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้บริหารสํ าคัญ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ส่ วนลดต้นทุนจากรายได้จากการขายไฟฟ้า
และไอนํ้าที่ได้จากกระบวนการผลิต
ค่าใช้จ่ายเรี ยกเก็บไปยังกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายเรี ยกเก็บจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าลิขสิ ทธิ์
ต้นทุนทางการเงิน

322,855
1,067
539

444,021
84
734

322,855
25,491
1,067
539

444,021
27,515
84
734

94

191

94

191

39,240
39,240

38,283
38,283

39,240
39,240

38,283
38,283

3,582

3,407

3,582

3,407

326,016
3,570
1,822,462
82,534
69,862
205

339,472
83,416
1,216,897
52,199
94,963
390

326,016
3,570
1,822,462
82,534
69,862
205

339,472
83,416
1,216,897
52,199
94,963
390

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาสําคัญที่ทาํ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
สัญญาการให้ บริการระหว่ างกัน
ในเดือนเมษายน 2559 บริ ษทั ได้ลงนามทําสัญญาการให้บริ การระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยที่
บริ ษ ทั ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ดัง กล่ า วตกลงที่ จ ะให้บ ริ ก ารงานด้า นการบริ ห าร ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ าํ กัด ที่ ง านสนับ สนุ น
ด้านบริ หาร การเงิ น การดําเนิ นงาน ทรั พยากรบุคคล การขายและการตลาด การจัดการทัว่ ไป และการบริ การ
สนับสนุนโครงการ ค่าธรรมเนียมการให้บริ การเรี ยกเก็บตามที่ตกลงร่ วมกัน
สัญญาค่ าลิขสิทธิ์
ในเดือนเมษายน 2561 บริ ษทั ได้ลงนามทําสัญญาลิขสิ ทธิ์ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยที่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กันดังกล่าวตกลงที่จะสนับสนุ นบริ ษทั ในโครงการวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับผงคาร์ บอนเกรดใหม่ และการพัฒนา
กระบวนการผลิตผงคาร์ บอน โดยอนุญาตให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลทางด้านเทคนิ คและสิ ทธิ บตั ร บริ ษทั จ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ ใน
อัตราร้อยละ 4.5 ของยอดขายสุ ทธิ หักด้วยต้นทุนของวัตถุดิบตามจริ งและค่าใช้จ่ายในการขาย เว้นแต่กาํ ไรก่อนภาษี
เท่ากับร้อยละ 4 หรื อน้อยกว่าของยอดขาย สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ในสัญญา
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563

ลูกหนี้การค้ า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2563 : ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
รวม

67,668

(พันบาท)
84,999
67,668

67,668

84,999

ลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2564
2563

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

4,763
4,763

39

67,668

84,999
84,999

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
17,031
4,763
17,031
4,763

17,031
17,031

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้ างรับ
บริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

5,389,684
2,920,103
8,309,787

ผูบ้ ริ หารสําคัญ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม
หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2563 : ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
รวม
8,309,787

(พันบาท)

5,623,461
2,705,646
8,329,107

5,389,684
2,920,103
8,309,787

4,750
6,116
10,866
8,339,973

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
5,623,461
2,705,646
8,329,107

8,309,787

4,750
6,116
10,866
8,339,973

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
อัตราดอกเบีย้
เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาว
บริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 1 เมษายนของปี ก่อน
(ขาดทุน) กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม

(ร้ อยละต่ อปี )
LIBOR+3.5

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะ
2564
(พันบาท)

5,623,461
(233,777)
5,389,684

5,472,700
150,761
5,623,461

10,867
(10,867)
-

17,417
(6,551)
10,866

1.8

ผู้บริหารสําคัญ
ณ วันที่ 1 เมษายนของปี ก่อน
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เงินให้ ก้ยู มื แก่บริษทั ร่ วม
ในปี 2554 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินให้กยู้ ืมกับบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่ งเป็นจํานวนเงิน 173 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาโดย
คิดดอกเบี้ยอัตรา LIBOR บวกด้วยร้อยละ 3.5 ต่อปี เงินให้กูย้ ืมนี้ มีกาํ หนดคืนในเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ หนังสื อแก้ไขสัญญาเพื่อขยายกําหนดการชําระคืนเป็นเดือนกรกฎาคม 2564 โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นใด และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้ทาํ หนังสื อแก้ไขสัญญาเพื่อขยายกําหนดการ
ชําระคืนเป็ นเดือนมิถุนายน 2569 โดยคิดดอกเบี้ยอัตรา SOFR บวกด้วยร้อยละ 3.5 ต่อปี ดอกเบี้ยจะถูกรวมทบต้น ณ
วันสิ้ นสุ ดในแต่ละงวดของดอกเบี้ย และจะถูกชําระคืนพร้อมกับเงินกูย้ มื หนังสื อแก้ไขสัญญาเพื่อขยายกําหนดการ
ชําระคืนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

เจ้ าหนี้การค้ า

(พันบาท)
601,786
673,374
601,786
673,374

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

673,374
673,374

เจ้ าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2564
2563

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

22,532
22,532

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
38,905
22,532
38,905
22,532

งบการเงินรวม
2564
2563

หนี้สินสัญญาเช่ า

601,786
601,786

38,905
38,905

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

1,591
1,591
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3,034
1,591
4,625

1,591
1,591

3,034
1,591
4,625

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
รวม

8

108
3,643
8,422
4,634,646
4,646,819

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
102
108
8,101
3,643
1,286,111
8,422
3,306,588
4,634,646
4,600,902
4,646,819

102
8,060
1,286,111
3,306,588
4,600,861

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2564
2563
(พันบาท)
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
31 - 60 วัน

กิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 30 วัน

รวม

67,668

79,365

67,668

5,634
84,999

968,905

972,978

5,547
974,452

11,279
984,257

1,042,120

1,069,256

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
9

สิ นค้ าคงเหลือ

หั ก ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
166,150
160,019
383,787
240,750
135,050
112,512
673,096
1,358,083
513,281
(38,815)
(37,848)
1,319,268
475,433

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกรวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่า (กลับรายการ) เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

3,573,209
967
3,574,176

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สิ นค้าระหว่างทาง

10

5,416,747
(11,413)
5,405,334

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 1 เมษายนของปี ก่อน
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิจากภาษี
เงินปันผลรับ
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม

5,163,284
343,468
56,354
(25,491)
100,814
5,638,429
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4,961,091
573,868
(53,629)
(27,515)
(290,531)
5,163,284

770,364
770,364

770,364
770,364

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ไม่มีการซื้อและจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เงินลงทุนในตราสารทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

ลักษณะ
ธุรกิจ

บริษัทร่ วม
P.T. Indo Liberty
Textiles
ผลิตสิ่ งทอ
บริ ษทั อดิตยา เบอร์ล่า
เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย)
ผลิตสารเคมี
จํากัด
Indigold Carbon
บริ ษทั เพื่อ
(Mauritius) Limited
การลงทุน
รวม

งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ราคาทุน
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

อินโดนีเซีย

40.00

40.00

515,664

515,664

196,948

196,948

250,600

318,695

-

2,024

ไทย

29.99

29.99

1,700,000

1,700,000

509,820

509,820

4,426,051

4,256,491

25,491

25,491

มอริ เชียส

20.59

20.59

308,870

308,870

63,596
770,364

63,596
770,364

961,778
5,638,429

588,098
5,163,284

25,491

27,515

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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เงินปันผลรับ
2564
2563

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนของความเป็ น
เจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)
บริษัทร่ วม
P.T. Indo Liberty Textiles
บริ ษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลั ส์
(ประเทศไทย) จํากัด
Indigold Carbon (Mauritius)
Limited
รวม

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

ราคาทุน
2564
2563

การด้อยค่า
2564
2563
(พันบาท)

ราคาทุน-สุ ทธิ
2564
2563

เงินปันผลรับ
2564
2563

40.00

40.00

515,664

515,664

196,948

196,948

-

-

196,948

196,948

-

2,024

29.99

29.99

1,700,000

1,700,000

509,820

509,820

-

-

509,820

509,820

25,491

25,491

20.59

20.59

308,870

308,870

63,596
770,364

63,596
770,364

-

-

63,596
770,364

63,596
770,364

25,491

27,515
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี
รวมทั้งการกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการเหล่านี้
P.T. Indo Liberty Textiles
2564

2563

รายได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ูกลงทุน

2,667,492
(114,017)
(32,376)
(146,393)
(146,393)

3,440,129
(53,452)
13,589
(39,863)
(39,863)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ูกลงทุน

798,564
2,153,723
(1,106,684)
(1,219,104)
626,499
626,499

869,907
2,387,486
(1,149,214)
(1,311,443)
796,736
796,736

บริ ษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลั ส์
(ประเทศไทย) จํากัด
2564

Indigold Carbon (Mauritius)
Limited

2563

15,803,334
612,456
40,446
652,902
2,501
650,401

2564
(พันบาท)
15,951,792
27,842,135
842,289
939,722
(8,297)
762,495
833,992
1,702,217
(14,582)
(112,646)
848,574
1,814,863

33,408,932
1,640,323
(1,741,336)
(101,013)
(49,716)
(51,297)

46,312,961
1,438,161
770,565
2,208,726
(110,145)
2,318,871

52,800,853
2,429,160
(1,736,044)
693,116
(64,298)
757,414

6,827,932
14,937,927
(5,713,160)
(1,271,989)
14,780,710
21,992
14,758,718

6,310,749
15,129,004
(4,846,254)
(2,380,689)
14,212,810
19,492
14,193,318

12,080,729
22,821,485
(7,975,537)
(23,093,573)
3,833,104
976,872
2,856,232

19,257,492
41,388,444
(14,809,259)
(25,058,713)
20,777,964
721,652
20,056,312

19,261,385
40,337,975
(13,971,005)
(26,785,705)
18,842,650
996,364
17,846,286
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11,630,996
24,296,794
(7,989,415)
(22,567,620)
5,370,755
699,660
4,671,095

2563

รวม
2564

2563

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
P.T. Indo Liberty Textiles
2564

2563

บริ ษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลั ส์
(ประเทศไทย) จํากัด
2564

2563

Indigold Carbon (Mauritius)
Limited
2564
(พันบาท)

2563

รวม
2564

2563

ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 1 เมษายนของปี ก่อน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของกลุ่ม
เงินปันผลระหว่างปี
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสียในผู้ถูกลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม

318,695
(68,095)
-

336,286
(15,567)
(2,024)

4,256,491
195,051
(25,491)

4,026,145
255,837
(25,491)

588,098
373,680
-

598,660
(10,562)
-

5,163,284
500,636
(25,491)

4,961,091
229,708
(27,515)

250,600

318,695

4,426,051

4,256,491

961,778

588,098

5,638,429

5,163,284
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริ ษทั ย่อย

ลักษณะ สัดส่วนของ
ธุรกิจ ความเป็ นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว
2564
2563 2564
2563
(ร้ อยละ)

บริษัทย่ อยทางตรง
Birla Carbon Mexico, ผลิต
S.A. DE C.V.
คาร์บอน
รวม

98

98 12,854

12,854

ราคาทุน
2564
2563

12,854
12,854
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12,854
12,854

การด้อยค่า
2564
2563
(พันบาท)

(12,854)
(12,854)

(12,854)
(12,854)

ราคาทุน-สุ ทธิ
2564
2563

-

-

เงินปันผลรับ
2564
2563

-

-

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
12

สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด

24

รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
16,273
16,273
81,641
223,204
97,914

239,477

เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั มีเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิน 16 ล้าน
บาท (31 มีนาคม 2563: 16 ล้ านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี (31 มีนาคม 2563: ร้ อยละ 0.50 ต่ อปี )
และถึงกําหนดชําระในเดือนมีนาคม 2565
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม

บริ ษทั ไทย อคริ ลิค ไฟเบอร์ จํากัด
Alexandria Fiber Co., S.A.E.
รวม

สัดส่ วนของความ
เป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)
- (*)
15.98
- (*)

14.40

สกุลเงิน

บาท
เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

ราคาทุน
2564

2563

-(*)

712,500

-(*)

223,204

-(*)

48,198

-(*)
-

163,754
386,958

การด้อยค่า
2564
2563
(พันบาท)
-(*)
-(*)
-

(*) ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 (หมายเหตุ 3)
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(163,754)
(163,754)

มูลค่ายุติธรรม (2563:
ราคาทุน-สุทธิ การด้ อยค่ า)
2564
2563

เงินปันผลรับ
2564
2563

81,641

223,204

-

-

81,641

223,204

-

-

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ ษทั ไทย อคริ ลิค ไฟเบอร์ จํากัด
Alexandria Fiber Co., S.A.E.
รวม

สัดส่ วนของความ
เป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)
- (*)
15.98
- (*)

14.40

สกุลเงิน

บาท
เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

ราคาทุน
2564

2563

-(*)

712,500

-(*)

223,204

-(*)

48,198

-(*)
-

265,956
489,160

การด้อยค่า
2564
2563
(พันบาท)
-(*)
-(*)
-

(*) ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 (หมายเหตุ 3)
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(265,956)
(265,956)

มูลค่ายุติธรรม (2563:
ราคาทุน-สุทธิ การด้ อยค่ า)
2564
2563

เงินปันผลรับ
2564
2563

81,641

223,204

-

-

81,641

223,204

-

-

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
13

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
และ 1 เมษายน 2563
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

อาคาร
และสิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ อง
ใช้สาํ นักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

138,533
-

759,260
14,519
(1,035)
2,407

5,046,686
66,350
(301,098)
356,817

76,672
5,002
(1,702)
5,628

15,101
899
(3,026)
1,406

366,258
(366,258)

6,402,510
86,770
(306,861)
-

138,533
138,533

775,151
16,782
(2,989)
788,944

5,168,755
13,410
(78,211)
5,103,954

85,600
1,913
(52,864)
34,649

14,380
14,380

1,511
1,511

6,182,419
33,616
(134,064)
6,081,971
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
และ 1 เมษายน 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ 31 มีนาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ณ 31 มีนาคม 2564
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
ติดตั้งและเครื่ อง
และอุปกรณ์
ใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

ที่ดิน

อาคาร
และสิ่ งปลูกสร้าง

-

542,495
26,394
(1,035)

4,275,853
203,033
(301,098)

73,848
1,998
(1,701)

13,129
987
(2,929)

-

4,905,325
232,412
(306,763)

-

567,854
28,235
(2,927)
593,162

4,177,788
173,222
(77,047)
4,273,963

74,145
3,071
(52,761)
24,455

11,187
1,000
12,187

-

4,830,974
205,528
(132,735)
4,903,767

138,533
138,533

201,077
6,220
207,297

990,967
990,967

11,455
11,455

3,193
3,193

-

1,345,225
6,220
1,351,445

138,533
138,533

194,287
1,495
195,782

829,991
829,991

10,194
10,194

2,193
2,193
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1,511
1,511

รวม

1,176,709
1,495
1,178,204

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวน
แล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจาํ นวน 3,998 ล้านบาท (31 มีนาคม 2563: 3,422 ล้ านบาท)
บริ ษทั ไม่มีการนําสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ( 2563 : ไม่ มี) ไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบัน
การเงิน
14

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
6

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
15

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
673,374
601,786
414,028
199,548
1,087,402
801,334

เจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2564
2563

หมายเหตุ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

6

22,532

กิจการอื่นๆ
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
โบนัสค้างจ่าย
ค่าคดีฟ้องร้องค้างจ่าย
ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย
ค่าบริ การค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
อื่นๆ

40,894
21,859
20,186
15,530
13,213
9,149
43,373
164,204
186,736

รวม
54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
38,905
22,532

42,607
20,446
13,806
16,415
13,695
8,415
29,593
144,977
183,882

40,894
21,859
20,186
15,530
13,213
9,149
43,108
163,939
186,471

38,905

42,607
20,446
13,806
16,415
13,695
8,415
29,352
144,736
183,641

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
16

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

125,121
13,750
138,871

124,482
12,525
137,007

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

14,987
1,689
16,676

10,762
1,185
11,947

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้

15,041

15,041

โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้มีความเสี่ ยง
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ณ วันที่ 1 เมษายนของปี ก่อน
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
124,482
122,591

11,081
3,906
14,987

6,909
3,853
10,762

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ

(14,348)
(14,348)

(8,871)
(8,871)

ณ วันที่ 31 มีนาคม

125,121

124,482

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ร้ อยละ)
2.54 - 2.96
2.54 – 2.96
9.00
9.00
3.00 - 7.00
3.00 - 7.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
ลดลง
เพิม่ ขึ้น
(9,991)
11,249
13,074
(11,763)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิ่มขึ้น
(10,210)
11,955

ลดลง
11,532
(10,792)

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไม่ ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
17 สํ ารอง
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญญัติ บริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั จะต้อ งจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
18 ส่ วนงานดําเนินงาน
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ดําเนินกิจการในส่ วนงานเดียวคือธุรกิจผงคาร์บอน ดังนั้นฝ่ายบริ หารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั มีการจัดการ การผลิตและสํานักงานขายในประเทศไทยเท่านั้น
ในการนําเสนอการจําแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
รายได้
2564

2563

(พันบาท)
3,713,488
5,424,627
618,570
1,050,421
237,318
413,662
231,071
220,430
146,778
135,975
187,168
248,637
5,134,393
7,493,752

ไทย
ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
มาเลเซีย
ประเทศอื่นๆ
รวม
ลูกค้ ารายใหญ่

สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2564 บริ ษัท มี ร ายได้ จ ากลู ก ค้า รายใหญ่ จ ํา นวนสองราย เป็ นจํา นวนเงิ น
950.3 ล้า นบาท และ 687.1 ล้า นบาท ตามลํา ดับ (สํา หรั บปี สิ ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มีน าคม 2563: 1,246.3 ล้ า นบาท และ
1,128.8 ล้ านบาท ตามลําดับ)
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
19

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
ผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวม

16
16

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
308,053
339,190
14,987
10,762
7,808
7,982
1,689
1,185
19,503
27,152
352,040
386,271

โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
20

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

รวมอยู่ในต้ นทุนขาย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและค่าที่ปรึ กษา
อื่นๆ
รวม

(2,282)
2,502,815
468,670
224,662
210,392
171,532
178,647
3,754,436

266,724
3,977,765
506,671
246,895
237,277
215,463
184,533
5,635,328

(2,282)
2,502,815
468,670
224,662
210,392
171,532
178,647
3,754,436

266,724
3,977,765
506,671
246,895
237,277
215,463
184,533
5,635,328

รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่ าย
ค่าขนส่ ง
อื่นๆ
รวม

146,208
1,468
147,676

147,544
1,809
149,353

146,208
1,468
147,676

147,544
1,809
149,353

รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและค่าที่ปรึ กษา
ค่าเช่า
อื่นๆ
รวม

127,378
61,271
9,670
41,527
239,846

139,376
49,456
8,140
48,548
245,520

127,378
61,271
9,670
41,527
239,846

139,376
49,456
8,140
48,467
245,439
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
21

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2564
2563

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

193,782
(19,438)
174,344

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
437,455
193,782
437,455
17,661
(19,438)
17,661
455,116
174,344
455,116

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
ก่อนภาษี
รายได้
สุ ทธิจาก ก่อนภาษี
รายได้
สุ ทธิจาก
เงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ เงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

(7,038)
(7,038)

1,408
1,408

(5,630)
(5,630)

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

-

-

-

งบการเงินรวม
2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่นๆ
รวม

20

14

61

2563
(พันบาท)
1,210,764
242,153
(68,694)
910
(33)
8
174,344

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

16

(พันบาท)
2,849,381
569,876
(114,774)
82
(91)
23
455,116

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม

20

20

2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
892,827
178,565
(5,098)
910
(33)
174,344

20

20

(พันบาท)
2,303,138
460,628
(5,503)
82
(91)
455,116

งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์

หนีส้ ิ น

2564

2563

123,582
123,582

(พันบาท)
89,766
(13,935)
75,831

2564

2563

-

(13,935)
13,935
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์

หนีส้ ิ น

2564

2563

126,153
126,153

(พันบาท)
92,337
(13,935)
78,402
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2564

2563

-

(13,935)
13,935
-

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ณ 1 เมษายน
2563
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนอื่น
ที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอนุพนั ธ์
ประมาณการค่าเผือ่ การลดมูลค่าของ
สิ นค้าคงเหลือ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่ าย) / รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

ณ 31 มีนาคม
2564

80,096

-

1,408

81,504

27,401
-

373
5,136

-

27,774
5,136

7,570
1,604
116,671

193
(199)
5,503

1,408

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอนุพนั ธ์
รวม

(13,935)
(13,935)

13,935
13,935

-

สุ ทธิ

102,736

19,438

1,408

63

7,763
1,405
123,582

123,582

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ณ 1 เมษายน
2563
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ จากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนอื่น
ที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอนุพนั ธ์
ประมาณการค่าเผือ่ การลดมูลค่าของ
สิ นค้าคงเหลือ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่ าย) / รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ณ 31 มีนาคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
2564
(พันบาท)

2,571

-

-

2,571

80,096

-

1,408

81,504

27,401
-

373
5,136

-

27,774
5,136

7,570
1,604
119,242

193
(199)
5,503

1,408

7,763
1,405
126,153

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอนุพนั ธ์
รวม

(13,935)
(13,935)

13,935
13,935

-

สุ ทธิ

105,307

19,438

1,408
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126,153

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่ าย) / รายได้ ใน
ณ 1 เมษายน
กําไรหรื อ
ณ 31 มีนาคม
2562
ขาดทุน
2563
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ จากการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอนุพนั ธ์
ประมาณการค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
อื่นๆ
รวม

53,191
27,262
1,311
9,852
1,876
93,492

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอนุพนั ธ์
รวม

-

สุ ทธิ

93,492
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139
(1,311)
(2,282)
(272)
(3,726)

53,191
27,401
7,570
1,604
89,766

(13,935)
(13,935)

(13,935)
(13,935)

(17,661)

75,831

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่ าย) / รายได้ ใน
ณ 1 เมษายน
กําไรหรื อ
ณ 31 มีนาคม
2562
ขาดทุน
2563
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ จากการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น
ค่าเผือ่ จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอนุพนั ธ์
ประมาณการค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
อื่นๆ
รวม

53,191
2,571
27,262
1,311
9,852
1,876
96,063

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอนุพนั ธ์
รวม

-

สุ ทธิ

96,063

66

139
(1,311)
(2,282)
(272)
(3,726)

53,191
2,571
27,401
7,570
1,604
92,337

(13,935)
(13,935)

(13,935)
(13,935)

(17,661)

78,402

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
22

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(พันบาท/พันหุ้น)
กําไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
กําไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว
กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)

23

1,036,420
300,000

2,394,264
300,000

718,483
300,000

1,848,021
300,000

3.45

7.98

2.39

6.16

เงินปันผล
รายละเอียดเงินปันผลในระหว่างปี 2564 และ 2563 มีดงั นี้

วันที่อนุมตั ิ

กําหนดจ่าย
เงินปันผล

อัตราเงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ปี 2563
เงินปันผลประจําปี

30 กรกฎาคม 2563

สิ งหาคม 2563

1.20

360

ปี 2562
เงินปันผลประจําปี

30 กรกฎาคม 2562

สิ งหาคม 2562

1.10

330

67

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
24

เครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงินรวมถึงลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์ ทางการเงิน
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อ
หมายเหตุ ขาดทุน

12

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด
ผ่านกําไรขาดทุน จําหน่าย รวม
ระดับ 2
ระดับ 3
เบ็ดเสร็ จอื่น
สุ ทธิ
(พันบาท)

-

81,641

25,679

-

68

-

81,641

-

-

25,679

25,679

รวม

81,641

81,641

-

25,679

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
(พันบาท)
69,674

69,674

เครื่ องมือทางการเงิน
ประเภท
สิ นทรัพย์/หนี้สินอนุพนั ธ์

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด

เทคนิคการประเมินมูลค่า
การกําหนดราคาสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้ อขายสัญญาซื้ อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน และมูลค่าปั จจุบนั คํานวณโดย
อ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อคุณภาพดีในสกุลเงินที่
เกี่ยวข้อง
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน ที่ถูกปรับปรุ ง

(ข) รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนอื่นที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด

ณ 1 เมษายน
2563

ตราสารทุนอื่นที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
2564
สินทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียน
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

69

88,679
88,679

งบการเงินรวม
ปรับปรุ ง
มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

(7,038)
(7,038)

ณ 31 มีนาคม
2564

81,641
81,641

บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(ค) นโยบายการจัดการความเสี่ ยงทางด้ านการเงิน

กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรับผิดชอบในการพัฒนา
และติดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดําเนิ นการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทําขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญเพื่อ
กําหนดระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี เป้ าหมายในการรั กษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ น
ระเบียบและมีประสิ ทธิผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงาน
ทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่กลุ่ม
บริ ษทั เผชิ ญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบ
ภายในทําหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ค.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื่ องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็ นลูกค้า
และเงินลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(ค.1.1) ลูกหนี้การค้า
ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ของกลุ่ม บริ ษ ทั ได้รั บ อิ ทธิ พ ลมาจากลัก ษณะเฉพาะตัว ของลู ก ค้า แต่ ละราย
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่ ง
รวมถึงความเสี่ ยงของการผิดนัดชําระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดําเนินธุรกิจอยู่
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงกําหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้าราย
ใหม่แต่ละรายก่ อนที่ กลุ่มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงื่ อนไขทางการค้า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวน
อันดับความน่าเชื่อถือภายนอก (ถ้ามี) งบการเงิน ข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ข้อมูล
อุตสาหกรรมและหนังสื อรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสําหรับบางกรณี
กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสมํ่าเสมอ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุก
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสํารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคํานวณ
โดยพิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสําหรับลูกหนี้ แต่ละราย / กลุ่มลูกค้าที่มี
รู ปแบบของความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกันและสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจใน
อดีตที่ผา่ นมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุ
ที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้
(ค.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่ม บริ ษ ทั ที่ เกิ ดจากเงิ นสดและรายการเที ย บเท่ าเงิ นสดและสิ น ทรั พ ย์
อนุ พนั ธ์มีจาํ กัดเนื่ องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามี ความ
เสี่ ยงด้านเครดิตตํ่า
(ค.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กํากับดู แลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
(ค.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่ องมือทางการเงินจะมีความผันผวน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(ค.3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ และการขายที่ เ ป็ นสกุล เงิ นตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ ยงใน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ครบกําหนดชําระน้อยกว่า
หนึ่ งปี สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทาํ สัญญา ณ วันที่รายงานเกี่ยวข้องกับการซื้ อและ
ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้นในภายหลัง
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3,716,646
ลูกหนี้การค้า
184,427
ลูกหนี้อื่น
4,100
เครื่ องจักรและอุปกรณ์จ่ายล่วงหน้า
974
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องก 5,389,684
ดอกเบี้ยค้างรับระยะยาว
2,920,103
เจ้าหนี้การค้า
(979,528)
เจ้าหนี้อื่น
(17,170)
ยอดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
11,219,236
ความเสี่ ยง
จํานวนเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
(25,679)
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ
11,193,557
เงินยูโร
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
ความเสี่ ยง

2,272,348
219,288
2,428
13,751
5,623,461
2,705,646
(624,458)
(52,486)

3,716,646
184,427
4,100
974
5,389,684
2,920,103
(979,528)
(17,170)

2,272,348
219,288
2,428
13,751
5,623,461
2,705,646
(624,458)
(52,486)

10,159,978

11,219,236

10,159,978

69,674
10,229,652

(25,679)
11,193,557

69,674
10,229,652

(1,873)
(36,796)

8,598
(47,618)
(10,257)

(1,873)
(36,796)

8,598
(47,618)
(10,257)

(38,669)

(49,277)

(38,669)

(49,277)
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินบาทที่มีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ส่ งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยูบ่ นข้อ
สมมติที่วา่ ตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราคงที่
ผลกระทบต่ อกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

อัตราการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เปลี่ยนแปลง การแข็งค่า การอ่อนค่า การแข็งค่า การอ่อนค่า
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
1

112,192

(112,192)

112,192

(112,192)

(ค.3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ตลาดซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีความ
เสี่ ยงตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ ย จากเงิ น กู้ยืม ซึ่ ง เป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงในอัต ราดอกเบี้ ย จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
25

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ กับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม

35,197
35,197

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารสําหรับค่าไฟฟ้า (สําหรั บธุรกิจของกิจการ)
รวม

-

4,424
1,263
5,687

2,217
2,788
5,005

13,548
13,548

13,548
13,548

สัญญาเช่ าดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าดําเนิ นงานสําหรับเช่าสํานักงาน อุปกรณ์สํานักงาน และยานพาหนะ ซึ่ งระยะเวลาของ
สัญญามีต้ งั แต่ 1 ถึง 4 ปี
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บริษัท เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
26

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบการเงินของ 2563 บางรายการได้จดั ประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของ 2564 ดังนี้

ก่อนจัดประเภทใหม่

2563
จัดประเภทใหม่
(พันบาท)

หลังจัดประเภทใหม่

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบกําไรขาดทุนรวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

5,478,706
402,142

156,622
(156,622)
-

5,635,328
245,520

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

5,478,706
402,061

156,622
(156,622)
-

5,635,328
245,439

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ี เนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า
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