
 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2551 และ 2550 



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนเดียวกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเหน็ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัทฯไดรวมงบ
การเงินของบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินของบริษัทยอย
ดังกลาวมยีอดสินทรัพยรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 1,047 ลานบาท (2550: 1,009 ลานบาท) ยอด
รายไดสําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกันจํานวน 730 ลานบาท (2550: 479 ลานบาท) และกาํไรสุทธิสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันจํานวน 22 ลานบาท (2550: ขาดทุนสุทธิจํานวน 81 ลานบาท) ขาพเจาไดรับรายงานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้นแลว การรายงานของขาพเจาในสวนทีเ่กี่ยวของกับบริษัทยอยดังกลาวซ่ึง
รวมอยูในงบการเงินรวม ไดถือตามรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตผุลวา งบการเงินแสดงขอมลูที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทาํขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนที่กลาวถึงในวรรคกอนใหขอสรุปที่เปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 
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จากผลการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะของ
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป  

ณรงค พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ 2552 
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 311,096,389       1,185,189,813    238,769,178       1,122,474,525    
ลูกหนี้การคา
   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6, 7 29,179,220         36,154,393         43,469,835         37,137,179         
   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 7 1,178,673,457    1,163,801,750    1,115,615,227    1,137,846,041    
รวมลูกหนี้การคา 1,207,852,677    1,199,956,143    1,159,085,062    1,174,983,220    
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8 1,540,793,434    1,138,672,054    1,464,921,702    984,123,450       
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
   เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ -                         2,251,844           -                         -                         
   ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 100,463,138       88,989,710         98,760,594         59,277,921         
   อื่น ๆ 73,181,303         32,840,891         54,883,654         30,750,969         
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 173,644,441       124,082,445       153,644,248       90,028,890         
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,233,386,941    3,647,900,455    3,016,420,190    3,371,610,085    
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                         -                         671,864,789       668,443,609       
เงินลงทุนในบริษัทรวม 10 1,861,223,858    1,622,846,675    706,767,750       706,767,750       
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 386,958,116       398,883,131       489,160,162       501,085,177       
เงินจายลวงหนาคาซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ 88,100,523         62,556,651         88,100,523         62,556,651         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 2,851,438,632    2,295,910,454    2,108,855,828    1,572,325,187    
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13 10,548,451         12,447,121         10,441,290         12,253,123         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 13,581,045         9,356,368           1,408,866           835,615              
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,211,850,625    4,402,000,400    4,076,599,208    3,524,267,112    
รวมสินทรัพย 8,445,237,566    8,049,900,855    7,093,019,398    6,895,877,197    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 373,176,199       361,013,529       -                         -                         
เจาหนี้การคา
   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 33,522,518         1,456,424           95,253,250         2,030,981           
   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 190,262,190       147,522,214       83,250,641         76,979,292         
รวมเจาหนี้การคา 223,784,708       148,978,638       178,503,891       79,010,273         
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหน่ึงป 15 68,801,426         66,559,019         -                         -                         
หน้ีสินจากตราสารอนุพันธ - สัญญาแลกเปลี่ยนพลังงาน 26 139,282,680       48,775,481         139,282,680       48,775,481         
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 66,102,008         111,069,201       66,102,008         109,893,596       
   เจาหนี้คาซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ 121,770,547       -                         121,770,547       -                         
   คาใชจายคางจาย 104,826,563       81,170,057         97,607,157         70,920,778         
   อื่น ๆ 32,223,996         63,538,118         19,878,740         45,963,300         
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 324,923,114       255,777,376       305,358,452       226,777,674       
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,129,968,127    881,104,043       623,145,023       354,563,428       
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหน่ึงป 15 39,156,408         104,439,258       -                         -                         
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 16 85,923,983         72,505,792         85,923,983         72,505,792         
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 125,080,391       176,945,050       85,923,983         72,505,792         
รวมหนี้สิน 1,255,048,518    1,058,049,093    709,069,006       427,069,220       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000,000       300,000,000       300,000,000       300,000,000       
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 930,000,000       930,000,000       930,000,000       930,000,000       
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
   บริษัทยอย 19,688,752         (44,855,568)       -                         -                         
   บริษัทรวม 10 (270,988,925)     (247,308,521)     -                         -                         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 17 30,000,000         30,000,000         30,000,000         30,000,000         
   ยังไมไดจัดสรร 6,160,724,661    5,980,897,233    5,123,950,392    5,208,807,977    
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 7,169,424,488    6,948,733,144    6,383,950,392    6,468,807,977    
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 20,764,560         43,118,618         -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 7,190,189,048    6,991,851,762    6,383,950,392    6,468,807,977    
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,445,237,566    8,049,900,855    7,093,019,398    6,895,877,197    

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: บาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขาย 9,145,876,231    7,053,978,377    9,031,865,745    6,802,036,226    
รายไดอื่น
   เงินปนผลรับ 11,386,503         11,386,503         14,216,355         13,309,211         
   ดอกเบี้ยรับ 15,796,029         37,898,650         15,368,066         37,898,650         
   เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 11 22,007,680         15,541,746         22,007,680         15,541,746         
   กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 44,344,854         (42,526,036)       15,086,113         (41,610,677)       
   อื่น ๆ 32,823,718         52,533,520         18,744,077         18,099,599         
รวมรายไดอื่น 126,358,784       74,834,383         85,422,291         43,238,529         
รวมรายได 9,272,235,015    7,128,812,760    9,117,288,036    6,845,274,755    
คาใชจาย
ตนทุนขาย 7,992,739,816    5,293,021,012    7,916,921,792    5,088,090,651    
คาใชจายในการขาย 267,036,088       290,562,021       250,365,511       280,593,450       
คาใชจายในการบริหาร 198,516,422       274,505,216       167,425,236       143,974,297       
ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (กลับรายการ) 418,379,706       (8,369,102)         416,275,889       9,966,700           
รวมคาใชจาย 8,876,672,032    5,849,719,147    8,750,988,428    5,522,625,098    
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินไดนิติบุคคล 395,562,983       1,279,093,613    366,299,608       1,322,649,657    

คาใชจายทางการเงิน (45,136,032)       (44,611,401)       (16,143,620)       (2,206,944)         
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 10 264,887,440       291,136,162       -                         -                         
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 615,314,391       1,525,618,374    350,155,988       1,320,442,713    
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 19 (165,013,573)     (237,415,827)     (165,013,573)     (237,415,827)     
กําไรสุทธิสําหรับป 450,300,818       1,288,202,547    185,142,415       1,083,026,886    

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 449,827,428       1,297,459,709    185,142,415       1,083,026,886    
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 473,390              (9,257,162)         -                         -                         

450,300,818       1,288,202,547    
-                     -                     

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 21
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.50 4.32 0.62 3.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 615,314,391       1,525,618,374    350,155,988       1,320,442,713    
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 246,368,572       234,999,235       170,956,923       165,621,370       
   คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) 418,379,706       (8,369,102)         416,275,889       9,966,700           
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (264,887,440) (291,136,162)     -                         -                         
   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ (1,655,042)         18,550,114         (1,655,042)         (438,000)            
   (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง (1,251,217)         (43,863,751)       58,041                10,454,705         
   ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนพลังงานที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 139,282,680       48,775,481         139,282,680 48,775,481         
   สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 22,715,777         6,488,619           22,715,777         6,488,619           
   เงินปนผลรับ (11,386,503)       (11,386,503)       (14,216,355)       (13,309,211)       
   รายไดจากการเลิกกิจการของบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (22,007,680)       (15,541,746)       (22,007,680)       (15,541,746)       
   ดอกเบี้ยรับ (15,796,029)       (37,898,650)       (15,368,066)       (37,898,650)       
   คาใชจายดอกเบี้ย 49,773,281         41,777,250         15,215,988         288,158              
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 1,174,850,496    1,468,013,159    1,061,414,143    1,494,850,139    
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา (6,295,337)         (4,095,547)         17,622,774         (32,182,426)       
   สินคาคงเหลือ (820,501,087)     (69,642,698)       (897,074,141)     (152,963,958)     
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (47,269,172)       29,788,812         (61,322,534)       (23,655,782)       
   สินทรัพยอื่น (5,207,638)         (11,453,722)       (1,646,879)         (11,438,437)       
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจาหนี้การคา 70,970,861         (33,537,927)       95,658,409         (4,507,759)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 71,290,614         34,697,348         73,356,613         29,405,303         
   จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (9,297,586)         (3,567,460)         (9,297,586)         (3,567,460)         
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 428,541,151       1,410,201,965    278,710,799       1,295,939,620    
   จายดอกเบี้ย (55,966,716)       (40,595,915)       (15,215,988)       (288,158)            
   จายภาษีเงินได (209,980,766)     (240,026,027)     (208,805,161)     (240,026,027)     
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 162,593,669       1,129,580,023    54,689,650         1,055,625,435    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2550 2551 2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จายเพิ่มทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม -                         -                         (3,421,180)         (183,058,178)     
เงินสดรับจากรายไดเงินปนผล 14,216,355         13,309,211         14,216,355         13,309,211         
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 33,932,695         35,579,148         33,932,695         35,579,148         
เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (25,543,872)       (29,242,045)       (25,543,872)       (29,242,045)       
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (727,846,492)     (468,981,469)     (704,602,103)     (415,827,822)     
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,655,042           438,000              1,655,042           438,000              
ดอกเบี้ยรับ 15,796,029         37,898,650         15,368,066         37,898,650         
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (687,790,243)     (410,998,505)     (668,394,997)     (540,903,036)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 12,162,670         (170,411,056)     -                         (6,690,078)         

-                         
(210,000,000)     
(216,690,078)     

-                         
298,032,321       
824,442,204       

1,122,474,525    
-                         

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (61,607,765)       (81,644,194)       -                         
จายเงินปนผล (270,000,000)     (210,000,000)     (270,000,000)     
เงินสดสุทธิจากใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (319,445,095)     (462,055,250)     (270,000,000)     
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (29,451,755)       52,995,942         -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (874,093,424)     309,522,210       (883,705,347)     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 1,185,189,813    875,667,603       1,122,474,525    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 311,096,389       1,185,189,813    238,769,178       

-                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 



(หนวย : บาท )

ทุนเรือนหุน รวม สวนของผูถือหุน
ที่ออกและ สวนเกิน สวนของผูถือหุน สวนนอยของ
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ บริษัทยอย บริษัทรวม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร บริษัทใหญ บริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 300 ,000 ,000       930 ,000 ,000       (13 ,068 ,082 )        (192 ,957 ,927 )      30 ,000 ,000         4,893 ,437 ,524     5,947 ,411 ,515         21 ,962 ,290         5,969 ,373 ,805     
รายได (คาใชจาย ) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน :
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                          -                          (31 ,787 ,486 )        (54 ,350 ,594 )        -                          -                           (86 ,138 ,080 )             30 ,413 ,490         (55 ,724 ,590 )         

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24 ) -                          -                          -                          -                          -                          (210 ,000 ,000 )       (210 ,000 ,000 )          -                          (210 ,000 ,000 )       
กําไร (ขาดทุน ) สุทธิสําหรับป -                          -                          -                          -                          -                          1,297 ,459 ,709     1,297 ,459 ,709         (9,257 ,162 )          1,288 ,202 ,547     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 300 ,000 ,000       930 ,000 ,000       (44 ,855 ,568 )        (247 ,308 ,521 )      30 ,000 ,000         5,980 ,897 ,233     6,948 ,733 ,144         43 ,118 ,618         6,991 ,851 ,762     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 300 ,000 ,000       930 ,000 ,000       (44 ,855 ,568 )        (247 ,308 ,521 )      30 ,000 ,000         5,980 ,897 ,233     6,948 ,733 ,144         43 ,118 ,618         6,991 ,851 ,762     
รายได (คาใชจาย ) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน :
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                          -                          64 ,544 ,320         (23 ,680 ,404 )        -                          -                           40 ,863 ,916              (22 ,827 ,448 )        18 ,036 ,468          

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24 ) -                          -                          -                          -                          -                          (270 ,000 ,000 )       (270 ,000 ,000 )          -                          (270 ,000 ,000 )       
กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                          -                          -                          -                          449 ,827 ,428        449 ,827 ,428            473 ,390              450 ,300 ,818        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300 ,000 ,000       930 ,000 ,000       19 ,688 ,752         (270 ,988 ,925 )      30 ,000 ,000         6,160 ,724 ,661     7,169 ,424 ,488         20 ,764 ,560         7,190 ,189 ,048     

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน ) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
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(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ สวนเกิน
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 300,000,000               930,000,000               30,000,000                 4,335,781,091            5,595,781,091            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                                  -                                  -                                  (210,000,000)              (210,000,000)              
กําไรสุทธิสําหรับป -                                  -                                  -                                  1,083,026,886            1,083,026,886            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 300,000,000               930,000,000               30,000,000                 5,208,807,977            6,468,807,977            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 300,000,000               930,000,000               30,000,000                 5,208,807,977            6,468,807,977            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                                  -                                  -                                  (270,000,000)              (270,000,000)              
กําไรสุทธิสําหรับป -                                  -                                  -                                  185,142,415               185,142,415               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300,000,000               930,000,000               30,000,000                 5,123,950,392            6,383,950,392            

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 



บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอนทั้งในประเทศและตางประเทศ  
โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนอยูที่เลขที่ 44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมือง                    
จังหวัดอางทอง และมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 888/122,128 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

1.2 วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

 วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก ภาวะการตึงตัวของ
ตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ และความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลง วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอแผนการดําเนิน
ธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ถึงแมวา
รัฐบาลของประเทศตางๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลานี้ แตยังคงมีความไมแนนอน
วาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้จัดทําบนพื้นฐานขอเท็จจริงของ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน และประมาณการและขอสมมติฐานตางๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแลววา
เหมาะสมในสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตามงบการเงินนี้อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 
(ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

ช่ือบริษัท 

 
 

ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังขึ้น 
ใน

ประเทศ 

 
 

อัตรารอยละ 
ของการถือหุน 

รอยละของสินทรัพย
ท่ีรวมอยูใน 
สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

รอยละของรายได 
ท่ีรวมอยูในรายไดรวม 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

   2551 2550 2551 2550 2551 2550 
   รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
1.  บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ผลิตผงคารบอน จีน 89 89 12 12 8 6 
2.  บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดี

อี ซี วี 
ผลิตผงคารบอน 

(ยังไมเริ่มดําเนินงาน) 
เม็กซิโก 98 98 - - - - 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการที่เปนสินทรัพยและหนี้สินและใชอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยรายเดือนสําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคา
ดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว  

ฉ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวน
ของผูถือหุนในงบดุลรวม 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
3.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 

ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
29 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 43 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่เหลือไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน 

3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปนี้ 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่

ยกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่    
1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4.1 การรับรูรายได 
 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 
 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ (ถามี) สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้   

4.4 สินคาคงเหลือ 
 สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีถัวเฉลี่ย หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย 

 วัตถุดิบ อะไหล และวัสดุโรงงาน แสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)   

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  
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ค) เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุน  

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนทั่วไป บริษทัฯ
จะใชราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่เปลี่ยนโอนเปนราคาทุนใหมในงบการเงินรวม 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้  

   อาคารและถนน    - 20 และ 25 ป 
   โรงงานและเครื่องจักร   - 5 และ 10 ป 
   เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน - 5 และ 10 ป 
   ยานพาหนะ    - 4 และ 5 ป 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 
บริษัทฯบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตน (ซอฟทแวรคอมพิวเตอร) ตามราคาทุน หลังการรับรูรายการครั้ง
แรกจะแสดงมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา
สะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมี
ขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุน 

ซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีอายุใชประโยชนโดยประมาณเทากับ 5 ป 
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 
 สํารองเผื่อผลประโยชนเมื่อพนักงานเกษียณอายุแสดงไวเปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบดุลซ่ึงคํานวณ

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดยอางอิงกับกฎหมายแรงงานและ
คํานึงถึงความเปนไปไดที่พนักงานจะทํางานกับบริษัทฯจนครบเกษียณอายุ 

4.10 เงินตราตางประเทศ 
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล หรือหากเปนรายการที่ไดมีการทําสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาไว ก็จะแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงลวงหนานั้น 

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน  

4.11 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่

ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

4.12 ผลประโยชนพนักงาน 
 บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
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4.13 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

4.14 ภาษีเงินได 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บอยครั้งที่ฝายบริหารจําเปนตองใช

ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณ
การดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช

งานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 นโยบายการ   
 กําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2551 2550 2551 2550 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา ราคาตลาด - - 571.9 192.0 
ขายสินคาตัวอยาง ราคาตลาด - - - 1.0 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      
ซื้อสินคา ราคาตลาด 199.1 9.7 199.1 9.7 
คาใชจายอื่น ตามที่ตกลงรวมกัน 5.7 5.9 5.7 5.9 
ปนสวนตนทุนการผลิต - พลังงาน           
ไอน้ําและพลังงานไฟฟา 

ราคาตลาด 412.7 387.9 412.7 387.9 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มี
รายละเอียดดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 2551 2550 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 14.3 1.0 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ วี 0.5 - 0.5 - 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 28.6 36.1 28.6 36.1 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 29.1 36.1 43.4 37.1 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 2551 2550 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 61.7 0.6 
บริษัทรวมและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  0.4 0.6 0.4 0.6 
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ วี 32.3 - 32.3 - 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 0.8 0.8 0.8 0.8 
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 33.5 1.4 95.2 2.0 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในป 2551 บริษัทฯไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลใหแก กรรมการและผูบริหาร
เปนจํานวนเงิน 38.1 ลานบาท (2550: จํานวน 23.2 ลานบาท) 

 ภาระค้ําประกนัวงเงนิสินเชือ่ใหบริษัทยอย 

 บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
ธนาคารพาณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา สําหรับเงินกูยืมระยะ
ยาว และ 3.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น 

ภาระค้ําประกนัวงเงนิสินเชือ่ใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเชื่อดังกลาวตาม
สัดสวนการถือหุนหรือเทากับ 4.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

7. ลูกหนี้การคา 
ณ วันที่ในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯโดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระ
หนี้ อยางไรก็ตามบริษัทฯมีลูกหนี้การคาบางสวนที่คางชําระเกินกวา 6 เดือนเปนจํานวนเงิน 6 ลาน
บาท
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8. สินคาคงเหลือ 
    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
   คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ   
  

ราคาทุน 
ลดราคาทุนลงใหเทากับ 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาเสื่อมคุณภาพ 

 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
สินคาสําเร็จรูป 605,235,231 312,741,279 (63,058,511) (2,735,613) - (9,966,700) 542,176,720 300,038,966 
วัตถุดิบ 1,229,051,778 717,027,987 (358,473,348) - (980,206) (2,639,304) 869,598,224 714,388,683 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 130,270,226 125,377,486 - - (1,251,736) (1,133,081) 129,018,490 124,244,405 
รวม 1,964,557,235 1,155,146,752 (421,531,859) (2,735,613) (2,231,942) (13,739,085) 1,540,793,434 1,138,672,054 
     
    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ   
  

ราคาทุน 
ลดราคาทุนลงใหเทากับ 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาเสื่อมคุณภาพ 

 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
สินคาสําเร็จรูป 575,704,642 268,507,109 (57,802,541) - - (9,966,700) 517,902,101 258,540,409 
วัตถุดิบ 1,178,064,432 613,249,876 (358,473,348) - - - 819,591,084 613,249,876 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 127,428,517 112,333,165 - - - - 127,428,517 112,333,165 
รวม 1,881,197,591 994,090,150 (416,275,889) - - (9,966,700) 1,464,921,702 984,123,450 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย  
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: บาท) 
ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
   รอยละ รอยละ   

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด 157               
ลานเรมินบิจีน 

157               
ลานเรมินบิจีน 

88.54 88.54 662,468,996 662,468,996 

บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี วี 3.2                
ลานเหรียญเม็กซิโก 

1.9                
ลานเหรียญเม็กซิโก 

98.00 98.00 9,395,793 5,974,613 

รวม     671,864,789 668,443,609 
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10. เงินลงทุนในบริษัทรวม  
10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: บาท) 
   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญช ี
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2551 2550 2551 2550 2551 2550 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท พี ท ีอินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล       ผลิตส่ิงทอ อินโดนีเซีย 40.00 40.00 196,947,750 196,947,750 619,571,093 607,563,272 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส      

(ประเทศไทย) จํากัด  
ผลิตสารเคมี ไทย 29.99 29.99 509,820,000 509,820,000 1,512,641,690 1,262,591,924 

หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน     - - (270,988,925) (247,308,521) 
รวม     706,767,750 706,767,750 1,861,223,858 1,622,846,675 

 
 (หนวย: บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

   2551 2550 2551 2550 
   รอยละ รอยละ   

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรต้ี เท็กซไทล   ผลิตสิ่งทอ อินโดนีเซีย 40.00 40.00 196,947,750 196,947,750 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  ผลิตสารเคมี ไทย 29.99 29.99 509,820,000 509,820,000 
รวม     706,767,750 706,767,750 

10.2 สวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและ
รับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในระหวางป เงินปนผลรับระหวางป 
 2551 2550 2551 2550 

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรต้ี เท็กซไทล              14,837,675 75,711,961 2,829,852 1,922,708 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  250,049,765 259,616,210 - - 
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี* - (44,192,009) - - 
รวม 264,887,440 291,136,162 2,829,852 1,922,708 

(* เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปลี่ยนประเภทไปเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่นในไตรมาสที่ 2 ของป 2550) 

 

 21



10.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 
    (หนวย: ลานบาท) 

ชื่อบริษัท 

ทุนเรียกชําระ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

กําไรสุทธิสําหรับป
สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้                  
เท็กซไทล 

42.5       
ลานรูเปย
อินโดนีเซีย 

42.5       
ลานรูเปย 
อินโดนีเซีย 

1,007 1,426 181 476 1,764 1,846 49 189 

บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส          
(ประเทศไทย) จํากัด  

1,700      
ลานบาท 

1,700      
ลานบาท 

7,860 7,194 2,806 2,982 11,420 8,583 844 866 

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 (หนวย: บาท) 

ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ          เงินปนผลรับระหวางป 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
 รอยละ รอยละ       
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร   
เอส เอ อี 

14.40 14.40 163,753,955 163,753,955 265,956,001 265,956,001 - - 

บริษัท ไทย อีพอกซี่ แอนด อัลลายด 
โปรดักส จํากัด 

- 19.88 - 11,925,015 - 11,925,015 - - 

บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด 15.98 15.98 223,204,161 223,204,161 223,204,161 223,204,161 11,386,503 11,386,503 
   386,958,116 398,883,131 489,160,162 501,085,177 11,386,503 11,386,503 

 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 บริษัทฯไดรับการคืนเงินลงทุนในบริษัท ไทย อีพอกซ่ี แอนด อัลลายด   
โปรดักส จํากัด เปนเงินจํานวน 11.5 ลานบาท ซ่ึงไดทําการชําระบัญชีและคืนทุนใหแกผูถือหุนตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิเศษที่อนุมัติใหมีการเลิกบริษัทดังกลาวเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548 

 เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนเงินรับจากการแบงกําไรสะสมจากการชําระ
บัญชีของบริษัท แพน เซ็นจูร่ี โอลิโอเคมีคอล เบอรฮัด ซ่ึงเลิกกิจการในป 2550 
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 
อาคารและ

ถนน 
โรงงานและ 
เครื่องจักร 

เครื่องตกแตง 
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง 
ติดต้ังและ
กอสราง รวม 

ราคาทุน        
31 ธันวาคม 2550 122,190,168 475,075,590 3,824,973,288 77,754,495 16,448,683 358,740,366 4,875,182,590 
ซื้อเพิ่ม 16,035,244 4,520,017 18,522,114 1,317,883 3,293,738 684,157,496 727,846,492 
จําหนาย - - (495,000) - (5,333,826) - (5,828,826) 
โอน - 9,895,334 254,526,471 - - (264,421,805) - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 16,645,869 73,764,069 966,048 180,107 470,607 92,026,700 
31 ธันวาคม 2551 138,225,412 506,136,810 4,171,290,942 80,038,426 14,588,702 778,946,664 5,689,226,956 
คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2550 - 141,400,426 2,371,201,906 56,323,745 10,346,059 - 2,579,272,136 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 19,547,275 216,753,719 4,885,493 2,286,360 - 243,472,847 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - - (495,000) - (5,333,826) - (5,828,826) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 2,198,419 18,037,129 611,774 24,845 - 20,872,167 
31 ธันวาคม 2551 - 163,146,120 2,605,497,754 61,821,012 7,323,438 - 2,837,788,324 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2550 122,190,168 333,675,164 1,453,771,382 21,430,750 6,102,624 358,740,366 2,295,910,454 
31 ธันวาคม 2551 138,225,412 342,990,690 1,565,793,188 18,217,414 7,265,264 778,946,664 2,851,438,632 
คาเสื่อมราคาสําหรับป        
2550  234,756,652 
2551  243,472,847 
  
 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 
อาคารและ

ถนน 
โรงงานและ 
เครื่องจักร 

เครื่องตกแตง 
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง 
ติดต้ังและ
กอสราง รวม 

ราคาทุน        
31 ธันวาคม 2550 122,190,168 316,202,912 3,120,948,989 68,458,607 14,729,690 354,248,760 3,996,779,126 
ซื้อเพิ่ม 16,035,244 - - 1,115,625 3,293,738 684,157,496 704,602,103 
จําหนาย - - (495,000) - (5,333,826) - (5,828,826) 
โอน - 9,895,334 252,020,605 - - (261,915,939) - 
31 ธันวาคม 2551 138,225,412 326,098,246 3,372,474,594 69,574,232 12,689,602 776,490,317 4,695,552,403 
คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2550 - 124,815,657 2,237,933,827 51,358,396 10,346,059 - 2,424,453,939 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 12,083,665 150,760,009 3,343,881 1,883,907 - 168,071,462 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - - (495,000) - (5,333,826) - (5,828,826) 
31 ธันวาคม 2551 - 136,899,322 2,388,198,836 54,702,277 6,896,140 - 2,586,696,575 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2550 122,190,168 191,387,255 883,015,162 17,100,211 4,383,631 354,248,760 1,572,325,187 
31 ธันวาคม 2551 138,225,412 189,198,924 984,275,758 14,871,955 5,793,462 776,490,317 2,108,855,828 
คาเสื่อมราคาสําหรับป       
2550  165,621,370 
2551  168,071,462 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยงั
ใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 2,072 ลานบาท (2550: 1,875 ลานบาท) 
(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 2,072 ลานบาท 2550: 1,875 ลานบาท) 

13. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 2551 2550 
ราคาทุน 13,710,817 12,738,118 13,225,821 12,253,123 
คาตัดจําหนายสะสม (3,176,458) (280,734) (2,784,531) - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 14,092 (10,263) - - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 10,548,451 12,447,121 10,441,290 12,253,123 
คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับป 2,895,724 93,578 2,784,531 - 

14. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 126 ลานบาท ค้ําประกันโดย 

บริษัทฯ 
15. เงินกูยืมระยะยาว 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯจากธนาคารพาณิชยสองแหงประกอบดวย เงินกูยืมแรกมียอดคงเหลือจํานวน 2.6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ย SIBOR บวกรอยละ 1.25 ตอป สวนเงินกูยืมสองมียอดคงเหลอืจาํนวน 
0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 0.75 ตอป เงินกูยืมดังกลาวชําระคืนเปน
รายงวด งวดละครึ่งป ครบกําหนดชําระคืนภายในป 2553 โดยเงินกูยืมสองค้ําประกันโดยบริษัทฯ 

16. สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 
 รายการเคลื่อนไหวของบัญชีดังกลาวเปนดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 2551 2550 
ยอดคงเหลือตนป 72,505,792 69,584,633 
รับรูเพิ่มระหวางป 22,715,777 6,488,619 
จายคืนในระหวางป (9,297,586) (3,567,460) 
ยอดคงเหลือปลายป 85,923,983 72,505,792 
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17. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

18. คาใชจายตามลักษณะ 
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 2551 2550 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 316,512,043 264,916,522 296,022,997 247,750,296 
คาเสื่อมราคา 243,472,847 234,756,652 168,071,462 165,621,370 
คาขนสง 239,506,764 263,943,049 237,090,152 262,780,438 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 7,628,449,584 5,091,523,935 7,006,835,592 4,783,254,141 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (292,493,952) (40,947,988) (307,197,533) (54,337,586) 

19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดของบริษัทฯคํานวณจากกําไรของสวนงานที่ไมไดรับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปน
รายจายในการคํานวณภาษี 

20. การสงเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตผงคารบอน ไฟฟา และไอน้ํา        

ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1768(2)/2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
บางประการ สิทธิพิเศษรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 3 ปสําหรับการผลิตผงคารบอนและ 8 ปสําหรับ
การผลิตไฟฟาและไอน้ํา นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น  

 รายไดของบริษัทฯจําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 
 กิจกรรมที่ไดรับการสงเสริม กิจกรรมที่ไมไดรับการสงเสริม รวม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

รายไดจากการขาย       
รายไดจากการขายในประเทศ 1,050,494,231 822,738,924 3,895,067,337 2,832,088,414 4,945,561,568 3,654,827,338 
รายไดจากการสงออก 787,091,832 753,072,044 3,299,212,345 2,394,136,844 4,086,304,177 3,147,208,888 

รวมรายไดจากการขาย 1,837,586,063 1,575,810,968 7,194,279,682 5,226,225,258 9,031,865,745 6,802,036,226 
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21. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน

สามัญที่ออกอยูในระหวางป 
22. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานเดียวคือ กิจการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยมี

สวนงานทางภูมิศาสตรหลักทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ทางภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มี
ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญช ี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายไดจากภายนอก 9,032 6,801 114 253 - - 9,146 7,054 
รายไดระหวางสวนงาน - 1 572 192 (572) (193) - - 
รายไดทั้งส้ิน 9,032 6,802 686 445 (572) (193) 9,146 7,054 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 1,115 1,713 38 48   1,153 1,761 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:          
   รายไดอื่น       81 118 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม       265 291 
   คาใชจายในการขาย       (267) (290) 
   คาใชจายในการบริหาร       (198) (275) 
   ขาดทุนจากการลดลงของมลูคาสินคา

คงเหลอื (กลบัรายการ)       (418) 8 
   กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน       44 (43) 
   คาใชจายทางการเงิน       (45) (45) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (165) (237) 
กําไรสุทธิ       450 1,288 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 6 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวมเปนดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
         
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,109 1,572 743 724 - - 2,852 2,296 
สินทรัพยสวนกลาง 5,769 5,803 308 286 (484) (336) 5,593 5,753 
รวมสินทรัพย 7,879 7,375 1,051 1,010 (484) (336) 8,445 8,049 

23 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอย
ละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
และจะถูกจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ใน
ระหวางป 2551 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 6.0 ลานบาท (2550: 5.3 ลานบาท) 

24 เงินปนผล 
(หนวย: บาท) 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 
เงินปนผลประจําป สําหรับป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ

วันที ่26 เมษายน 2550 210,000,000 0.70 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2550  210,000,000 0.70 
    
เงินปนผลประจําป สําหรับป 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ

วันที ่29 เมษายน 2551 270,000,000 0.90 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2551  270,000,000 0.90 

 

 27



25 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่สําคัญเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเปน

จํานวนเงินประมาณ 398.5 ลานบาท 

25.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 
  ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทในตางประเทศแหง

หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา บริษัทฯตกลงที่จะจาย
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย 

25.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู

เปนจํานวน 13 ลานบาท (2550: จํานวน 13 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืนและตั๋วเงินรับ ฝาย
บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้  การ
ใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยู
จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้ เงินใหกูยืม ลูกหนี้อ่ืนและตั๋วเงินรับที่แสดงอยูในงบดุล 
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 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชี หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) 
ไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 230 - - 81 - 311 0.65 – 2.75 
ลูกหนี้การคา - - - - 1,208 1,208 - 
 230 - - 81 1,208 1,519  
   
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - 373 - 373 6.14, 6.25 
เจาหนี้การคา - - - - 224 224 - 
เจาหนี้คาซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ - - - - 122 122 - 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 108 - 108 5.37, 6.16 
 - - - 481 346 827  
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 230 - - 9 - 239 0.65 – 2.75 
ลูกหนี้การคา - - - - 1,159 1,159 - 
 230 - - 9 1,159 1,398  
   
หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้การคา - - - - 179 179 - 
เจาหนี้คาซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ - - - - 122 122 - 
 - - - - 301 301  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย

สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวน
ใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน 
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 15.74 17.17 34.9438 
เจแปนเยน - 36.99 0.3864 
ยูโร 0.70 - 49.2652 
รูป อินเดีย - 0.06 0.7236 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม 

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ สัญญาของจํานวนที่ซื้อ 
 (ลาน)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 18.8 33.85 - 35.68 
ยูโร 0.5 48.62 - 48.75 

 
 30



 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ซ้ือ ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว    

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนพลังงาน (Energy swap contract) ระยะสั้นเปนครั้งคราวกับ
คูสัญญาที่เชื่อถือได โดยในป 2551 บริษัทฯรับรูผลขาดทุนจากการทําสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 
339 ลานบาท (2550: ขาดทุนจํานวน 53 ลานบาท) ณ วันสิ้นปบริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนพลังงาน
คงเหลือดังตอไปนี้ 

ชนิดสัญญา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาที่บริษัทตกลงซื้อ 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง Platts 3% 

USGC NO.6 
45,000 บารเรล มกราคม - ตุลาคม 2551 67.50 - 69.95 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ตอบารเรล 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง Gulf 

Coast 3% NO.6 
305,000 บารเรล มกราคม - กุมภาพันธ 2551 31.50 - 50.95 เหรียญ          

สหรัฐอมริกา ตอบารเรล 

26.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้นโดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่
เหมาะสม 

26.3 การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินที่

เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.17:1 (2550: 
0.15:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 0.11:1 (2007: 0.07:1) 
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27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไร
สุทธิหรือสวนของผูถือหุน โดยไดมีการแยกประเภทรายการบัญชีเพิ่มเติมในงบดุลป 2551 การจัด
ประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 
 ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว 
สินทรัพยไมมีตัวตน 12,253,123 - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 835,615 13,088,738 
หนี้สินจากตราสารอนุพันธ - สัญญาแลกเปลี่ยนพลังงาน 48,775,481 - 
คาใชจายคางจาย 70,920,778 119,696,259 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯแลวเมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2552 
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