บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2550 และ 2549

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนเดียวกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของแตละปของบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งขาพเจาไดรับ
รายงานจากผูสอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นแลว การแสดงความเห็นของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทยอย
ดังกลาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจึงถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น บริษัทยอย
ดังกลาวมียอดสินทรัพยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 1,009 ลานบาท (2549:
1,185 ลานบาท) ยอดรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 479 ลานบาท (2549: 492 ลานบาท) และขาดทุน
สุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 81 ลานบาท (2549: 166 ลานบาท) งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯแสดง
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 333
ลานบาท (2549: 258 ลานบาท) และสวนแบงขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 72 ลานบาท (2549: 128
ลานบาท)
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคสองใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
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จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของแตละปของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท
ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน โดย
บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน เพื่อ
สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว

ณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2551
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2550
2549
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6
7
8

9
10
11
12

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

1,185,189,813

875,667,603

1,122,474,525

824,442,204

36,154,393
1,163,801,750
1,199,956,143
1,138,672,054

31,574,983
1,170,944,374
1,202,519,357
1,060,660,254

37,137,179
1,137,846,041
1,174,983,220
984,123,450

36,313,894
1,112,576,312
1,148,890,206
841,126,192

2,251,844
88,989,710
32,840,891
3,647,900,455

12,511,936
118,998,477
22,360,844
3,292,718,471

59,277,921
30,750,969
3,371,610,085

45,643,989
20,729,119
2,880,831,710

1,622,846,675
398,883,131
62,556,651
2,295,910,454
21,803,489
4,402,000,400
8,049,900,855

1,551,737,770
255,166,578
37,679,899
2,081,580,305
10,592,350
3,936,756,902
7,229,475,373

668,443,609
706,767,750
501,085,177
62,556,651
1,572,325,187
13,088,738
3,524,267,112
6,895,877,197

485,385,431
972,723,751
255,166,578
37,679,899
1,322,118,735
1,650,301
3,074,724,695
5,955,556,405

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2550
2549
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

13

361,013,529

531,424,585

-

6,690,078

6

1,456,424
147,522,214
148,978,638

1,618,874
180,897,691
182,516,565

2,030,981
76,979,292
79,010,273

1,672,255
81,845,777
83,518,032

14

66,559,019

71,184,692

-

-

111,069,201
129,945,538
63,538,118
881,104,043

113,618,748
45,363,926
63,526,220
1,007,634,736

109,893,596
119,696,259
45,963,300
354,563,428

113,497,141
31,585,060
54,900,370
290,190,681

14

104,439,258

182,882,199

-

-

15

72,505,792
176,945,050
1,058,049,093

69,584,633
252,466,832
1,260,101,568

72,505,792
72,505,792
427,069,220

69,584,633
69,584,633
359,775,314

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2550
2549
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
บริษัทยอย
บริษัทรวม
10
กําไรสะสม
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

930,000,000

930,000,000

930,000,000

930,000,000

(44,855,568)
(247,308,521)

(13,068,082)
(192,957,927)

-

-

30,000,000
5,980,897,233
6,948,733,144
43,118,618
6,991,851,762
8,049,900,855

30,000,000
4,893,437,524
5,947,411,515
21,962,290
5,969,373,805
7,229,475,373

30,000,000
5,208,807,977
6,468,807,977
6,468,807,977
6,895,877,197

30,000,000
4,335,781,091
5,595,781,091
5,595,781,091
5,955,556,405

0

0

0

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2550
2549
รายได
รายไดจากการขาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล
ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
ของบริษัทยอย
กําไรสุทธิสําหรับป

17

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

7,053,978,377
291,136,162

6,845,778,970
263,904,378

6,802,036,226

26,928,249
37,898,650
52,533,520
7,462,474,958

46,238,403
21,641,440
35,665,806
7,213,228,997

28,850,957
37,898,650
18,099,599
6,886,885,432

46,841,815
21,568,560
14,602,641
6,677,608,551

5,293,021,012

5,439,453,847

5,088,090,651

5,202,921,834

290,562,021
268,970,265
42,526,036
5,895,079,334
1,567,395,624
(41,777,250)
(237,415,827)
1,288,202,547

293,526,794
292,064,555
56,249,542
6,081,294,738
1,131,934,259
(57,618,375)
(180,699,178)
893,616,706

280,593,450
155,859,783
41,610,677
5,566,154,561
1,320,730,871
(288,158)
(237,415,827)
1,083,026,886

278,229,929
141,477,050
74,884,800
5,697,513,613
980,094,938
(1,696,578)
(180,699,178)
797,699,182

9,257,162
1,297,459,709

38,173,547
931,790,253

1,083,026,886

797,699,182

4.32

3.11

3.61

2.66

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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6,594,595,535
-

-

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2549
2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
เงินปนผลรับ
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือสวนนอย
ของบริษัทยอย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

1,297,459,709

931,790,253

1,083,026,886

797,699,182

234,999,235
16,372,006
(26,928,249)
18,550,114
(291,136,162)
(43,863,751)
6,488,619

258,496,349
345,829
12,194,515
(46,238,403)
126,512
(263,904,378)
(5,531,321)
15,544,558

165,621,370
9,966,700
(28,850,957)
(438,000)
10,454,705
6,488,619

186,526,392
(46,238,403)
(545)
(995,197)
15,544,558

21,156,328

(42,843,830)

-

-

1,233,097,849

859,980,084

1,246,269,323

952,535,987

(4,095,547)
(94,383,806)
29,788,812
(11,453,722)

(312,177,665)
(321,933,430)
41,112,284
262,628

(32,182,426)
(152,963,958)
(23,655,782)
(11,438,437)

(306,752,639)
(216,818,500)
(14,803,546)
(626,958)

(33,537,927)
82,043,964
(3,567,460)
1,197,892,163

(56,242,723)
24,227,346
(3,091,618)
232,136,906

(4,507,759)
75,570,585
(3,567,460)
1,093,524,086

26,947,507
21,555,259
(3,091,618)
458,945,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2549

2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปนผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทที่เกี่ยวของกัน
จายเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
จายเงินลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายระหวางปสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

26,928,250
1,922,708
20,037,402
438,000
(29,242,045)
(468,981,469)
(448,897,154)

46,238,403
603,413
41,207,320
67,575,085
238,310
(28,660,235)
(281,184,175)
(153,981,879)

28,850,956
20,037,402
(183,058,178)
438,000
(29,242,045)
(415,827,822)
(578,801,687)

46,238,403
41,207,320
67,575,085
(187,388,665)
545
(28,660,235)
(279,698,679)
(340,726,226)

(170,411,056)
(81,644,194)
(210,000,000)
(462,055,250)
286,939,759
22,582,451
309,522,210
875,667,603
1,185,189,813

78,045,690
(84,512,727)
(180,000,000)
(186,467,037)
(108,312,010)
35,661,954
(72,650,056)
948,317,659
875,667,603

(6,690,078)
(210,000,000)
(216,690,078)
298,032,321
298,032,321
824,442,204
1,122,474,525

76,248
(180,000,000)
(179,923,752)
(61,704,486)
(61,704,486)
886,146,690
824,442,204

0

0

0

0

40,595,915
240,026,027

59,064,541
168,517,274

288,158
240,026,027

1,696,578
168,517,274

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22)
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22)
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

300,000,000
300,000,000
300,000,000

930,000,000
930,000,000
930,000,000

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
บริษัทยอย
บริษัทรวม
4,068,470
(17,136,552)
(13,068,082)
(31,787,486)
(44,855,568)

(171,600,765)
(21,357,162)
(192,957,927)
(54,350,594)
(247,308,521)

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
30,000,000
30,000,000
30,000,000

4,141,647,271
931,790,253
(180,000,000)
4,893,437,524
1,297,459,709
(210,000,000)
5,980,897,233

สวนของผูถือหุน
สวนนอยของ
บริษัทยอย
64,806,120
(42,843,830)
21,962,290
30,413,490
(9,257,162)
43,118,618

รวม
5,298,921,096
(38,493,714)
931,790,253
(180,000,000)
(42,843,830)
5,969,373,805
(55,724,590)
1,297,459,709
(210,000,000)
(9,257,162)
6,991,851,762
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน
บริษัทยอย
บริษัทรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548-ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - หลังการปรับปรุง
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร

รวม

300,000,000

930,000,000

4,068,470

(171,600,765)

30,000,000

4,141,647,271

5,234,114,976

300,000,000
300,000,000
300,000,000

930,000,000
930,000,000
930,000,000

(4,068,470)
-

171,600,765
-

30,000,000
30,000,000
30,000,000

(423,565,362)
3,718,081,909
797,699,182
(180,000,000)
4,335,781,091
1,083,026,886
(210,000,000)
5,208,807,977

(256,033,067)
4,978,081,909
797,699,182
(180,000,000)
5,595,781,091
1,083,026,886
(210,000,000)
6,468,807,977
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย บริ ษั ท ฯดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในการผลิ ต และจํ า หน า ยผงคาร บ อน ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศโดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมือง
จังหวัดอางทอง และมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 888/122,128 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นใน
นโยบายการบัญชี
2.2 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอยดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

1. บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ผลิตผงคารบอน
2. บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดี ผลิตผงคารบอน
อี ซี วี
(อยูในขั้นตอนการดําเนินงาน)

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

จีน
เม็กซิโก

รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได
ที่รวมอยูใน
ที่รวมอยูในรายไดรวม
อัตรารอยละ
สินทรัพยรวม
สําหรับปสิ้นสุด
ของการถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
2550
2549
2550
2549
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
89
85
12
16
6
7
98
98
-

ข)

งบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สินหรืออัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยรายเดือนสําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคา
ดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน

ค)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัดออก
จาก
งบการเงินรวมนี้แลว
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2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ยอย และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน
3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่
62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ก)

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯได
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44, 45 และ 46 ฉบับปรับปรุง
ใหม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 4
ข)

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 51

งบกระแสเงินสด
สัญญาเชา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนการกูยืม
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
งบการเงินระหวางกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญากอสราง
สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2551 เป น ต น ไป ฝ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯได ป ระเมิ น แล ว เห็ น ว า
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่
เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ ยวกับการบัน ทึกเงินลงทุนในบริ ษัทยอยและบริษัทรวมในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคา
ทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งกําหนดใหเงินลงทุนในบริษัทยอย และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดง
ตามวิธีราคาทุน
ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ
งวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิใน
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลดลงเปนจํานวน 214
ลานบาท (0.71 บาทตอหุน) และ 134 ลานบาท (0.45 บาทตอหุน) ตามลําดับ ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถือหุนเฉพาะกิจการแลว
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอ งบ
การเงินรวมแตอยางใด
5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
5.1 ขายสินคา
รายได จ ากการขายสิ น ค า รั บ รู เ มื่ อ บริ ษั ท ฯไ ด โ อนคว ามเสี่ ย งแ ละผล ตอบแทน ที่ เ ป น
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่
ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
5.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถามี)
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา
จากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้
5.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลคา
สุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมด
รวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย
วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุโรงงานตีราคาตามราคาทุนวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
5.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ข)

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

ค)

เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา
ตามวิธีราคาทุน

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้
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อาคาร
โรงงานและเครื่องจักร
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

25 ป
5 และ 10 ป
10 ป
5 ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
5.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ยั ง หมายรวมถึ ง บริ ษั ท ร ว มและบุ ค คลซึ่ ง มี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.8 สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
สํารองเผื่อผลประโยชนเมื่อพนักงานเกษียณอายุแสดงไวเปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบดุล
ซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดยอางอิงกับ
กฎหมายแรงงานและคํานึงถึงความเปนไปไดที่พนักงานจะทํางานกับบริษัทฯจนครบเกษียณอายุ
5.9 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่
เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลงคา
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล เวนแตรายการที่ไดตกลงอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนากับธนาคารไวจะใชอัตราที่ตกลงกันนั้นแทน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนินงาน
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5.10 การแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
งบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งจัดตั้งขึ้นในตางประเทศ ไดแปลงคาเปนเงิน
บาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการที่เปนสินทรัพยและหนี้สิน และ
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดจากการแปลงคา
ดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน
5.11 ภาษีเงินได
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
5.12 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ
ไว
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจ ดัง กล าวเปนไปตามเงื่ อนไขทางการค า และเกณฑตามที่ ตกลงกัน ระหวางบริษัท ฯและบริษั ท
เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยราคาของรายการดังกลาวเปนราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดโดย
สามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2550
2549
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ซื้อสินคา
ขายวัตถุดิบ
ขายสินคาตัวอยาง
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
พลังงานไอน้ําและพนักงานไฟฟา

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549

-

-

192
1

40.6
159.0
-

387.9

324.4

387.9

324.4
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2550
2549
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด
รวมลูกหนี้การคาบริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด
รวมเจาหนี้บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด
รวมเจาหนี้การคาบริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549

-

-

1.0
1.0

4.7
4.7

36.1
36.1
36.1

31.6
31.6
31.6

36.1
36.1
37.1

31.6
31.6
36.3

-

-

0.6
0.6

0.1
0.1

0.6
0.6

0.4
0.4

0.6
0.6

0.4
0.4

0.8
0.8
1.4

1.2
1.2
1.6

0.8
0.8
2.0

1.2
1.2
1.7

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2550 บริษัทฯไดจายเงินเดือน และคาเบี้ยประชุมใหแก กรรมการและผูบริหารเปนจํานวน
เงิน 23.2 ลานบาท (2549: 20.2 ลานบาท)
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ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชือ่ ใหบริษัทยอย
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ
จากธนาคารพาณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา สําหรับเงินกูยืมระยะยาว
และ 3.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น
ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
สถาบนการเงิ
ั
นในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเชื่อดังกลาวตามสัดสวน
การถือหุนหรือเทากับ 6.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
7. ลูกหนี้การคา
ณ วันที่ในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาโดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระหนี้และ
ไมมีลูกหนี้รายใดคางชําระเกินกวา 3 เดือน
8. สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
อะไหลและวัสดุโรงงาน
รวม
หัก: คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ

งบการเงินรวม
2550
2549
312,741,279
271,793,291
717,027,987
676,505,917
125,377,486
137,204,846
1,155,146,752 1,085,504,054
(16,474,698)
(24,843,800)
1,138,672,054 1,060,660,254
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549
268,507,109 214,169,523
613,249,876 506,185,072
112,333,165 120,771,597
994,090,150 841,126,192
(9,966,700)
984,123,450 841,126,192

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย: บาท)
ชื่อบริษัท
สกุลเงิน
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด
บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี วี
รวม

ทุนเรียกชําระแลว
2550

157
1.9

ลานเรมินบิจนี
ลานเหรียญเม็กซิโก

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดสวนเงินลงทุน
2549
2550
2549
รอยละ
รอยละ

118
0.4

89
98

ราคาทุน

85
98

2550

2549

662,468,996
5,974,613
668,443,609

483,923,766
1,461,665
485,385,431

10. เงนลงทุ
ิ
นในบริษัทรวม
10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผลิตสิ่งทอ
ผลิตสารเคมี

อินโดนีเซีย
ไทย

ผลิตเสนใย
สังเคราะห

อียิปต

สัดสวนเงินลงทุน
2550
2549
รอยละ รอยละ
40
40

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย
2550
2549

ราคาทุน
2550

2549

196,947,750

196,947,750

607,563,272

533,774,019

30

32

509,820,000

509,820,000

1,262,591,924

1,002,975,714

14.4*

27.5

-

265,956,001
-

(247,308,521)

207,945,964
(192,957,927)

706,767,750

972,723,751

1,622,846,675

1,551,737,770

หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี
รวม

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตสิ่งทอ
ผลิตสารเคมี
ผลิตเสนใยสังเคราะห

(*เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปลี่ยนประเภทไปเปนเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน)
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จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อินโดนีเซีย
ไทย
อียิปต

สัดสวนเงินลงทุน
2550
2549
รอยละ รอยละ
40
40
30
32
14.4*
27.5

ราคาทุน
2550
196,947,750
509,820,000
706,767,750

2549
196,947,750
509,820,000
265,956,001
972,723,751

10.2 สวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
งบการเงินรวม
สวนแบงกําไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป
2550
2549
75,711,961
26,256,689
259,612,210
269,348,861
(44,192,009)
(31,701,172)
291,132,162
263,904,378

บริษัท
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี*

รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลรับระหวางป
2550
2549
1,922,708
603,413
1,922,708
603,413

10.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม
(หนวย: ลานบาท)

บริษัท
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้
เท็กซไทล
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร
เอส เอ อี*

ทุนเรียกชําระ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2550
2549

สินทรัพยรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2550
2549

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2550
2549

รายไดรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2550
2549

กําไร (ขาดทุน)
สุทธิ สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2550
2549

161

178

1,426

1,069

476

215

1,846

1,392

189

66

1,700

1,700

7,194

6,070

2,982

2,726

8,583

7,510

866

877

-

951

-

3,117

-

2,364

-

1,008

-

(113)

(*เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปลี่ยนประเภทไปเปนเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการไมซื้อหุนเพิ่มทุนตามสิทธิที่
ไดรับการจัดสรรของบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส.เอ.อี (หุนสามัญ 3,755,125 หุน มูลคาหุนละ 10
อียิปตปอนด) โดยบริษัทดังกลาวไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนที่บริษัทฯไมซื้อไปใหแกบริษัท ไทย อคริลิค ไฟ
เบอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมอีกแหงหนึ่งของบริษัทฯแทน ในเดือนพฤษภาคม 2550 บริษัท อเล็กซาน
เดรีย ไฟเบอร เอส.เอ.อี ไดทํ าการเพิ่มทุ นตามที่ กลาวขางตนทําใหสัด สวนการถื อหุ นโดยตรงของ
บริษัทฯลดลงจากรอยละ 27.5 เปนรอยละ 14.4 ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน
บริษัทขางตนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯไดใชราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่เปลี่ยนโอนเปนราคาทุนใหมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย
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11. เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน
ประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย
2550
2549
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี
163,753,955
บริษัท ไทย อีพอกซี่ แอนด อัลลายด โปรดักส จํากัด 11,925,105 11,925,015
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด
223,204,161 223,204,161
บริษัท แพน เซ็นจูรี่ โอลีโอเคมีคอล เบอรฮัด
(จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย)
- 20,037,402
398,883,131 255,166,578

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน
2550
2549
265,956,001
11,925,015
11,925,015
223,204,161
223,204,161
501,085,177

20,037,402
255,166,578

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แพน เซ็นจูรี่ โอลีโอเคมีคอล เบอรฮัดอยูในระหวางชําระบัญชี
ในระหวางไตรมาสหนึ่ง บริษัทฯไดรับการคืนทุนเปนจํานวนเงิน 20.0 ลานบาท และไดรับสวนแบงของ
กําไรสะสมเปนจํานวนเงิน 15.5 ลานบาท จากบริษัทดังกลาว
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2549
83,365,591
ซื้อเพิ่ม
38,824,577
จําหนาย
โอน
31 ธันวาคม 2550
122,190,168
คาเสื่อมราคาสะสม:
31 ธันวาคม 2549
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31 ธันวาคม 2550
มูลคาสุทธิตามบัญชี:
31 ธันวาคม 2549
83,365,591
31 ธันวาคม 2550
122,190,168
คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซึ่งอยูในงบกําไรขาดทุน)
2549

โรงงานและ
เครื่องจักร

อาคารและ
ถนน

งบการเงินรวม
เฟอรนิเจอร
เครื่องตกแตง
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

474,856,732 3,782,470,706
22,911,913
49,759,970
(1,298,362)
(28,613,293)
(67,507)
28,719
496,402,776 3,803,646,102

76,324,132
1,456,345
(22,439)
(3,543)
77,754,495

13,967,229
5,266,729
(2,812,400)
27,125
16,448,683

122,761,979 2,171,806,011
18,811,709
209,294,708
(267,786)
(10,659,686)
104,066
760,873
141,409,968 2,371,201,906

50,737,898
5,579,988
(18,512)
24,371
56,323,745

12,078,670
1,070,247
(2,812,400)
10,336,517

-

2,357,384,558
234,756,652
(13,758,384)
889,310
2,579,272,136

352,094,753
354,992,808

25,586,234
21,430,750

1,888,559
6,112,166

7,980,473
358,740,366

2,081,580,305
2,295,910,454

1,610,664,695
1,432,444,196

7,980,473 4,438,964,863
350,761,935
468,981,469
(32,746,494)
(2,042)
(17,248)
358,740,366 4,875,182,590

258,205,619

2550

234,756,652
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
โรงงานและ
เครื่องจักร

83,365,591
38,824,577
122,190,168

316,202,912
21,327,186
337,530,098

3,099,621,803
3,099,621,803

67,119,344
1,339,263
68,458,607

13,967,229
3,574,861
(2,812,400)
14,729,690

3,486,825
350,761,935
354,248,760

3,583,763,704
415,827,822
(2,812,400)
3,996,779,129

-

113,047,580
11,777,619

2,089,101,281
148,832,546

47,417,438
3,940,958

12,078,670
1,070,247

-

2,261,644,969
165,621,370

-

124,825,199

2,237,933,827

51,358,396

(2,812,400)
10,336,517

-

(2,812,400)
2,424,453,939

83,365,591
122,190,168

203,155,332
212,704,899

1,010,520,522
861,687,976

19,701,906
17,100,211

1,888,559
4,393,173

3,486,825
354,248,760

1,322,118,735
1,572,325,187

ที่ดิน
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2549
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
31 ธันวาคม 2550
คาเสื่อมราคาสะสม:
31 ธันวาคม 2549
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวน
จําหนาย
31 ธันวาคม 2550
มูลคาสุทธิตามบัญชี:
31 ธันวาคม 2549
31 ธันวาคม 2550

เฟอรนิเจอร
เครื่องตกแตง
และอุปกรณ

อาคารและ
ถนน

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซึ่งอยูในงบกําไรขาดทุน)
2549
2550

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

186,526,392
165,621,370

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
ประกอบดวย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549
2550
2549
- 6,690,078
- 6,690,078
361,013,523 524,734,507
- 6,690,078
361,013,523 531,424,585

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 81 ลานบาทของบริษัทยอยแหงหนึ่งค้ําประกันโดย
บริษัทฯ
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14. เงินกูยืมระยะยาว
บริษัท เหลียวหนิง เบอร คารบอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชยสองแหงใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินกูยืมกอนแรกมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 4.3
ลา นเหรีย ญสหรัฐ ฯ ซึ่ง มีอัต ราดอกเบี้ ย SIBOR บ วกรอยละ 1.25 ต อป ส ว นเงิ นกู กอ นที่สองมีย อด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 0.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวก
0.75 ตอป เงินกูยืมดังกลาวชําระคืนเปนรายงวด งวดละครึ่งป ครบกําหนดชําระคืนภายในป 2554 โดย
เงินกูยืมกอนที่สองค้ําประกันโดยบริษัทฯ
15. สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีดังกลาวเปนดังนี้
2550
69,584,633
6,488,619
(3,567,460)
72,505,792

ยอดคงเหลือตนป
รับรูเพิ่มระหวางป
จายคืนในระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

(หนวย: บาท)
2549
57,131,693
15,544,558
(3,091,618)
69,584,633

16. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท)

งบการเงินรวม
2550
2549
437
424
263
245

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550
2549
309
297
241
238

17. ภาษีเงินไดนติิ บุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2550 รวมภาษีเงินไดนิติบุคคลยื่นเพิ่มเติมสําหรับภาษีเงินไดป
2549 จํานวน 1,251,129 บาท ซึ่งจายโดยบริษัทในระหวางป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2549 รวมภาษีเงินไดนิติบุคคลยื่นเพิ่มเติมสําหรับภาษีเงินไดป
2548 จํานวน 4,359,794 บาท ซึ่งจายโดยบริษัทในระหวางป
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18. การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตผงคารบอน ไฟฟา และไอน้ํา
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1768(2)/2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบาง
ประการ สิทธิพิเศษรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเ งิ นไดนิ ติบุคคลสํ าห รับกํ าไรสุทธิที่ ไ ดรับจ ากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 3 ปสําหรับการผลิตผงคารบอนและ 8 ปสําหรับการ
ผลิตไฟฟาและไอน้ํา นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
รายไดของบริษัทฯจําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
กิจกรรมที่ไดรับการสงเสริม
2550
2549

กิจกรรมที่ไมไดรบั การสงเสริม
2550
2549

รวม
2550

2549

รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายใน
ประเทศ

822,738,924 972,391,847 2,832,088,414 2,409,988,234 3,654,827,338 3,382,390,081
รายไดจากการสงออก 753,072,044 488,146,151 2,394,136,844 2,724,059,303 3,147,208,888 3,212,205,454
รวมรายไดจากการขาย 1,575,810,968 1,460,537,998 5,226,225,258 5,134,047,537 6,802,036,226 6,594,595,535

19. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
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20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนธุรกิจเดียวคือกิจการผลิตและจําหนายผงคารบอน
โดยดําเนินสวนงานทางภูมิศาสตรหลักทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มี
ดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากการขาย
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตาสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิ

สวนงาน
ในประเทศ
2550 2549
6,801 6,436
159
1
6,802 6,595
1,277
972

สวนงาน
ตางประเทศ
2550 2549
253
410
192
41
445
451
(75) (151)

รายการตัดบัญชี
ระหวางกัน
2550 2549
(193) (200)
(193) (200)

งบการเงินรวม
2550 2549
7,054 6,846
7,054 6,846
1,202
821
117
291
(43)
(42)
(237)
9
1,298

103
264
(56)
(57)
(181)
38
932

(หนวย: ลานบาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

สวนงาน
ในประเทศ
2550 2549

สวนงาน
ตางประเทศ
2550 2549

รายการตัดบัญชี
ระหวางกัน
2550 2549

งบการเงินรวม
2550 2549

1,572
5,890
7,462

724
286
1,010

(336)
(336)

2,296
5,840
8,136

1,322
4,985
6,307

759
426
1,185

(263)
(263)

บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย อ ยใช เ กณฑ ใ นการกํา หนดราคาระหว า งกั น ตามที่ ก ล า วไว ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 6
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2,081
5,148
7,229

21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนใน
อัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก
จํากัดและจะถูกจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ
ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 5.3 ลานบาท (2549: 4.8 ลานบาท)
22. เงินปนผลจาย
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป สําหรับป 2548

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2549

รวมเงินปนผลสําหรับป 2549
เงินปนผลประจําป สําหรับป 2549

ที่ประชุมสามญผู
ั ถือหุนเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2550

รวมเงินปนผลสําหรับป 2550

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน
180,000,000
180,000,000

0.60
0.60

210,000,000
210,000,000

0.70
0.70

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 196.5 ลานบาท (2549: 121
ลานบาท) ที่เกี่ยวของกับการซื้อเครื่องจักร
23.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค
ในป 2530 บริ ษั ท ฯได เ ข า ทํ า สั ญ ญาความช ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค ฉบั บ หนึ่ ง กั บ บริ ษั ท ใน
ตางประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา
บริษัทฯตกลงที่จะจายคาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย
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23.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
เหลืออยูเปนจํานวน 13 ลานบาท (2549: ประมาณ 8.7 ลาน) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย
24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48
“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะ
ยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาตามปกติของ
การดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยสวนใหญขายใหกับลูกหนี้ที่มี
ฐานะดานการชําระหนี้ดี ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการ
เรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้น
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
สถาบันการเงินและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนองจากการซื
ื่
้อ
หรือขายสินคาและการกูยืมเงินเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
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สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ
รูเปยอินโดนีเซีย
เรนมินบิจีน
อียิปตปอนด
เจแปนเยน

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สินทรัพย
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลาน)
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
20.5
4.3
33.7673
17,019.6
3.6360 (ตอ 1,000 รูเปย)
81.7
4.6190
41.3
5.5176
36.7
29.7425 (ตอ 100 เยน)

งบการเงินรวม
สินทรัพย
หนี้สิน
(ลาน)
(ลาน)
38.3
20.4
104,545.6
25.2
36.7
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ
ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ
ยูโร

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)
4.5
110

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ซื้อ
33.6000-33.8250
0.2978-0.2995

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ บริษัทไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยน
พลังงาน (energy swap contract) ระยะสั้นเปนครั้งคราวกับคูสัญญาที่เชื่อถือได ณ วันสิ้นงวด
บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนพลังงานคงเหลือดังตอไปนี้
ชนิดสัญญา
ปริมาณ
ขาย น้ํามันดิบ WTI
12,625 บารเรล
ขาย น้ํามันเชื้อเพลิง Platts 3% 28,750 บารเรล
USGC NO.6
ซื้อ แกซธรรมชาติ NYMEX 483,750 ลานบีทียู

ราคาที่บริษัทตกลงขาย/ซื้อ
72.41 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตอบารเรล
54.12 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตอบารเรล
8.54 เหรียญสหรัฐอมริกา ตอลานบีทียู

24.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น
มี อั ต ราดอกเบี้ ย ใกล เ คี ย งกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด บริ ษั ท ฯจึ ง ประมาณมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
25. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ ใ ห เ ผยแพร จ ากคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯแล ว เมื่ อ วั น ที่ 27
กุมภาพันธ 2551
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