บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนเดียวกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรบั ผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัทฯไดรวมงบ
การเงินของบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น งบการเงินของบริษัทยอย
ดังกลาวมียอดสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 807 ลานบาท (2552: 817 ลานบาท) ยอด
รายไดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 480 ลานบาท (2552: 402 ลานบาท) และขาดทุนสุทธิสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 141 ลานบาท (2552: ขาดทุนสุทธิจํานวน 135 ลานบาท) ขาพเจาไดรับรายงานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีอื่นนั้นแลว การรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยดังกลาวซึ่ง
รวมอยูในงบการเงินรวม ไดถือตามรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอื่นนั้น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขดั ตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ ีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทก่ี ิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคกอนใหขอสรุปที่เปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

จากผลการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะ
ของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

ณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 10 กุมภาพันธ 2554

2

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา - บริษัทยอย
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
เงินจายลวงหนาคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2553

7

1,672,081,100
-

1,002,614,613
75,000,000

1,656,640,773
-

997,429,176
75,000,000

6, 8
8

58,403,996
1,645,149,527
1,703,553,523
2,108,179,859

44,669,069
1,246,404,332
1,291,073,401
1,152,295,743

59,644,804
1,580,227,670
1,639,872,474
9,130,757
2,009,492,663

44,669,069
1,229,136,451
1,273,805,520
1,068,864,653

67,923,480
34,247,052
102,170,532
5,585,985,014

89,933,080
27,160,625
43,739,175
160,832,880
3,681,816,637

38,132,019
21,075,625
59,207,644
5,374,344,311

89,933,080
13,520,499
12,969,537
116,423,116
3,531,522,465

2,434,244,468
386,958,116
2,976,946,836
11,515,369
7,253,469
18,498,927
5,835,417,185
11,421,402,199

2,227,401,866
386,958,116
2,950,183,104
5,249,208
7,796,121
12,659,321
5,590,247,736
9,272,064,373

560,489,282
723,384,750
489,160,162
45,009,450
2,401,613,130
11,515,369
7,253,469
1,010,069
4,239,435,681
9,613,779,992

673,860,389
720,387,750
489,160,162
2,316,086,460
5,249,208
7,796,121
1,048,815
4,213,588,905
7,745,111,370

6
9

10
11
12
6
13
14

2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
คาใชจายคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

15

475,243,952

340,775,455

-

-

6

6,551,793
1,275,763,430
1,282,315,223

12,198,349
248,753,922
260,952,271

6,551,793
1,157,489,755
1,164,041,548

42,644,094
140,539,048
183,183,142

-

37,509,439

-

-

19

146,975,581
78,398,413
90,067,416
77,740,990
393,182,400
2,150,741,575

73,410,430
96,222,835
153,607,464
62,101,425
385,342,154
1,024,579,319

146,975,581
78,398,413
85,816,411
57,692,964
368,883,369
1,532,924,917

73,410,430
96,222,835
152,379,897
22,414,093
344,427,255
527,610,397

16

104,969,937
104,969,937
2,255,711,512

90,288,126
90,288,126
1,114,867,445

104,969,937
104,969,937
1,637,894,854

90,288,126
90,288,126
617,898,523

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนตางของราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยกับ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไดมา
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
บริษัทยอย
บริษัทรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2553

2552

300,000,000
930,000,000

300,000,000
930,000,000

300,000,000
930,000,000

300,000,000
930,000,000

10

(37,265,055)

-

-

-

11

(8,969,287)
(259,863,412)

6,821,915
(228,746,266)

-

-

30,000,000
8,211,788,441
9,165,690,687
9,165,690,687
11,421,402,199

30,000,000
7,112,937,078
8,151,012,727
6,184,201
8,157,196,928
9,272,064,373

30,000,000
6,715,885,138
7,975,885,138
7,975,885,138
9,613,779,992

30,000,000
5,867,212,847
7,127,212,847
7,127,212,847
7,745,111,370

-

-

-

-

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป

11, 12

6
10

11

19

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

2552

9,250,237,642

5,663,920,922

9,004,021,801

5,483,177,889

11,386,504
17,245,939
31,062,395
12,443,830
72,138,668
9,322,376,310

9,216,089
12,089,996
21,306,085
5,685,227,007

63,929,908
17,208,264
20,475,485
12,222,404
113,836,061
9,117,857,862

1,549,841
9,139,493
11,148,797
21,838,131
5,505,016,020

7,671,129,448
243,558,268
203,040,361
26,831,519
8,144,559,596
1,177,816,714
287,506,154
1,465,322,868
(14,006,997)
1,451,315,871
(177,745,941)
1,273,569,930

4,392,254,747
182,021,914
262,086,259
24,643,946
4,592,539
4,865,599,405
819,627,602
311,865,190
1,131,492,792
(15,092,031)
1,116,400,761
(42,109,541)
1,074,291,220

7,340,009,225
232,098,809
162,936,350
24,246,720
151,481,500
7,910,772,604
1,207,085,258
1,207,085,258
(667,026)
1,206,418,232
(177,745,941)
1,028,672,291

4,193,668,930
173,038,526
190,772,068
23,014,271
3,626,281
4,584,120,076
920,895,944
920,895,944
(523,948)
920,371,996
(42,109,541)
878,262,455

1,278,851,363
(5,281,433)
1,273,569,930
-

1,087,212,417
(12,921,197)
1,074,291,220
-

1,028,672,291
-

878,262,455
-

4.26

3.62

3.43

2.93

21

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

สวนตางของราคา
ซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยกับ
มูลคาตามบัญชีของ
สวนไดเสียที่ไดมา

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
บริษัทยอย
บริษัทรวม

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร

รวม
สวนของผูถือหุน
บริษัทใหญ

สวนของผูถือหุน
สวนนอยของ
บริษัทยอย

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน:
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

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

300,000,000

930,000,000

-

(12,866,837)
6,821,915

42,242,659
(228,746,266)

30,000,000

(135,000,000)
1,087,212,417
7,112,937,078

29,375,822
(135,000,000)
1,087,212,417
8,151,012,727

(1,659,162)
(12,921,197)
6,184,201

27,716,660
(135,000,000)
1,074,291,220
8,157,196,928

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน:
สวนตางของราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยกับ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไดมา
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

300,000,000

930,000,000

-

6,821,915

(228,746,266)

30,000,000

7,112,937,078

8,151,012,727

6,184,201

8,157,196,928

300,000,000

930,000,000

(37,265,055)
(37,265,055)

(15,791,202)
(8,969,287)

(31,117,146)
(259,863,412)

30,000,000

(180,000,000)
1,278,851,363
8,211,788,441

(37,265,055)
(46,908,348)
(180,000,000)
1,278,851,363
9,165,690,687

(902,768)
(5,281,433)
-

(37,265,055)
(47,811,116)
(180,000,000)
1,273,569,930
9,165,690,687
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ยังไมไดจัดสรร

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

300,000,000
300,000,000

930,000,000
930,000,000

30,000,000
30,000,000

5,123,950,392
(135,000,000)
878,262,455
5,867,212,847

6,383,950,392
(135,000,000)
878,262,455
7,127,212,847

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

300,000,000
300,000,000

930,000,000
930,000,000

30,000,000
30,000,000

5,867,212,847
(180,000,000)
1,028,672,291
6,715,885,138

7,127,212,847
(180,000,000)
1,028,672,291
7,975,885,138
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนสินคาที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

1,451,315,871

1,116,400,761

1,206,418,232

920,371,996

348,784,545
4,066,669
(287,506,154)
(392,688)
10,792,375
19,355,596
(11,386,504)
(17,245,939)
13,232,822

270,573,921
(410,739,851)
(311,865,190)
(60,000)
568,018
(3,132,452)
11,654,800
(9,216,089)
14,839,601

274,694,077
(392,688)
4,615,599
151,481,500
19,355,596
(63,929,908)
(17,208,264)
312,513

189,960,280
(416,275,889)
(60,000)
2,326,373
(3,132,452)
11,654,800
(1,549,841)
(9,139,493)
287,269

1,531,016,593

679,023,519

1,575,346,657

694,443,043

(412,202,513)
(959,950,786)
89,933,080
(31,360,701)
(8,356,017)

(81,890,688)
799,237,543
(89,933,080)
105,857,769
945,214

(365,789,345)
(940,628,009)
89,933,080
(41,938,334)
(2,477,667)

(113,725,660)
812,332,938
(89,933,080)
130,267,338
360,050

1,020,299,551
(85,165,538)
(4,673,785)
1,139,539,884
(13,232,822)
(104,180,789)
1,022,126,273

35,288,836
(60,846,295)
(7,290,657)
1,380,392,161
(14,617,658)
(34,801,119)
1,330,973,384

980,858,406
(60,774,647)
(4,673,785)
1,229,856,356
(312,513)
(104,180,789)
1,125,363,054

2,800,523
(83,397,703)
(7,290,657)
1,345,856,792
(287,269)
(34,801,119)
1,310,768,404

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินสดจายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย
เงินสดจายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม
เงินสดรับจากรายไดเงินปนผล
เงินจายลวงหนาคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณลดลง (เพิ่มขึ้น)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณลดลง
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552

(2,997,000)
63,929,908
(6,266,162)
(414,044,926)
(29,837,137)
418,093
75,000,000
17,245,939
(296,551,285)

(13,620,000)
1,549,841
82,851,315
(394,938,296)
(25,547,712)
60,000
(75,000,000)
9,216,089
(415,428,763)

(45,575,000)
(845,337)
(2,997,000)
63,929,908
(6,266,162)
(357,187,086)
(29,837,137)
418,093
75,000,000
17,208,264
(286,151,457)

(1,995,600)
(13,620,000)
1,549,841
82,851,315
(394,545,743)
(25,547,712)
60,000
(75,000,000)
9,139,493
(417,108,406)

136,564,597
(37,509,439)
(180,000,000)
(80,944,842)
24,836,341
669,466,487
1,002,614,613
1,672,081,100

(32,400,744)
(70,448,395)
(135,000,000)
(237,849,139)
13,822,742
691,518,224
311,096,389
1,002,614,613

(180,000,000)
(180,000,000)
659,211,597
997,429,176
1,656,640,773

(135,000,000)
(135,000,000)
758,659,998
238,769,178
997,429,176

-

-

-

-

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอนทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่
อยูต ามที่จ ดทะเบียนของบริษั ทฯอยู ที่ 44 หมู 1 ถนนอยุธ ยา-อ างทอง ตํ าบลโพสะ อํา เภอเมือ ง
จังหวัดอางทอง และมีสํานักงานใหญตั้งอยู 888/122,128 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม
2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี

2.2

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

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

1. บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด
2. บริษทั เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดี
อี ซี วี

ผลิตผงคารบอน
ผลิตผงคารบอน
(ยังไมเริ่มดําเนินงาน)

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

จีน
เม็กซิโก

รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได
ที่รวมอยูใน
ที่รวมอยูในรายไดรวม
อัตรารอยละ
สินทรัพยรวม
สําหรับปสิ้นสุด
ของการถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
2553
2552
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
89
100
7
9
5
7
98
98
-

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
1

ค) งบการเงิน ของบริษัทยอยไดจัด ทําขึ้น โดยใชน โยบายการบัญ ชีที่สําคัญ เชนเดีย วกันกับของ
บริษัทฯ
ง) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน
รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน
จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว
ฉ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวน
ของผูถือหุนในงบดุลรวม
2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน
3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมตามรายละเอียดขางลางนี้
ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชทันที)
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูย ืม
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึน้ และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
(ปรับปรุง 2552)
ดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
ฉบับที่ 15
ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงิน อุดหนุน จากรัฐบาล และ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ที่ฝาย
บริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจ การรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปน คาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ หรือจากโครงการผลประโยชนอื่นที่
ใหกับพนัก งาน โดยใชก ารคํานวณตามหลัก คณิต ศาสตรประกัน ภัย ซึ่งในปจ จุบันบริษัทฯรับรู
ผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่ว คราวที่เกิดจากความแตกตางของ
มูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1

การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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4.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืน ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช

4.3

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (ถามี) สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

4.4

สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีถัวเฉลี่ย หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํา
กวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย
วัต ถุดิบ อะไหล และวัสดุโ รงงาน แสดงมูลคาตามราคาทุน วิธีถัว เฉลี่ย หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช

4.5

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ข)

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

ค)

เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนทัว่ ไป บริษทั ฯ
จะใชราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่เปลี่ยนโอนเปนราคาทุนใหมในงบการเงินรวม
4.6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คา เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ คํ านวณจากราคาทุ น โดยวิ ธีเ สน ตรงตามอายุก ารใชง าน
โดยประมาณดังนี้
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อาคารและถนน
โรงงานและเครื่องจักร
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
ยานพาหนะ

-

20, 25 ป
5, 10 ป
5, 10 ป
4, 5 ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมกี ารคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง
4.7

ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการทําให
อยูในสภาพพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยู
ในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สว นตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิด
รายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

4.8

สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตน (ซอฟทแวรคอมพิวเตอร) ตามราคาทุน หลังการรับรูรายการครั้ง
แรกจะแสดงมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา
สะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมี
ขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุน
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีอายุใชประโยชนโดยประมาณเทากับ 5 ป

4.9

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
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4.10 สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
สํารองเผื่อผลประโยชนเมื่อพนักงานเกษียณอายุแสดงไวเปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบดุลซึ่งคํานวณ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
4.11 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล หรือหากเปนรายการที่ไดมีการทําสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาไว ก็จะแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงลวงหนานั้น
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ย นไดร วมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่
ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีขอบงชีว้ าสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบัน
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
4.13 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
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5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บอยครั้งที่ฝายบริหารจําเปนตองใช
ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณ
การดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป เมื่อฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวา
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานาน การที่จะ
สรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใช
ดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช
งานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีร ายการธุร กิจ ที่สําคัญกับบุค คลหรือกิจ การที่เกี่ย วของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
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นโยบายการ
กําหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ซื้อสินคา
ขายอะไหล
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ซื้อสินคา
คาใชจายอื่น
ปนสวนตนทุนการผลิต - พลังงาน
ไอน้ําและพลังงานไฟฟา

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2553
2552

ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด
ตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด
ตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

-

-

222.8

220.2

-

-

0.7

-

0.6

1.9

0.6

1.9

46.2
610.9

9.5
482.8

46.2
610.9

9.5
482.8

ยอดคงคางระหวา งบริษัท ฯและบริษั ทที่เ กี่ย วขอ งกั น ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2553 และ 2552 มี
รายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ วี
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา – บริษัทยอย
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อดิตยา เบอรลา ไซน แอนด เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ วี
Hitech Carbon (A unit of Aditya Birla Nuvo Ltd.)
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
-

-

1.2

-

0.3
58.1
58.4

44.7
44.7

0.3
58.1
59.6

44.7
44.7

-

-

9.1

-

-

-

45.0

-

-

-

-

30.4

0.2
0.8
5.6
6.6

2.8
0.1
9.3
12.2

0.2
0.8
5.6
6.6

2.8
0.1
9.3
42.6
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ในระหวางป 2553 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยมีการเคลื่อนไหวตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางป

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท
ยอย
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา
คารบอน จํากัด

1 มกราคม 2553

-

เพิ่มขึ้น

ขาดทุนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง
จากการแปลงคา
อัตราแลกเปลีย่ น 31 ธันวาคม 2553

ลดลง

45.6

-

(0.6)

45.0

ในระหวางป บริษัทฯไดใหเงิน กูยืมระยะยาวจํานวน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯแกบริษัท เหลียวหนิง
เบอรลา คารบอน จํากัด เงินใหกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา SIBOR (6 เดือน)+2% ตอป และมี
กําหนดชําระคืนในป 2555
เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินใหกูยืมดังกลาว บริษัทฯไดเขาทําสัญญา
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศกั บ สถาบั น การเงิ น ในประเทศแห ง หนึ่ ง โดยแลกเปลี่ ย นเป น
เงินใหกูยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 46.1 ลานบาท สัญญาดังกลาวมีกําหนดสิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน
2555
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จของกรรมการ
และผูบริหารเปนจํานวนเงิน 24.2 ลานบาท และ 2.6 ลานบาท, ตามลําดับ (2552: 23.0 ลานบาท และ
1.6 ลานบาท, ตามลําดับ)
ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทยอย
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
ธนาคารพาณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา สําหรับเงินกูยืมระยะ
ยาว และ 3.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น
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ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทที่เกีย่ วของกัน
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสิน เชื่อประเภทตางๆ จาก
สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเชื่อดังกลาวตาม
สัดสวนการถือหุนหรือเทากับ 4.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
7.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2553
2552
97,624
228,893
101,983,476
302,470,068
699,915,652
1,570,000,000
1,672,081,100 1,002,614,613

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
51,955
125,924
86,588,818
297,387,600
1,570,000,000
699,915,652
1,656,640,773
997,429,176

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวาง
รอยละ 0.50 ถึง 1.95 ตอป (2552: รอยละ 0.50 ถึง 1.75 ตอป)
8.

ลูกหนี้การคา
ณ วันที่ในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ โดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระ
หนี้ และไมมีลูกหนี้รายใดคางชําระเกินกวา 3 เดือน

9.

สินคาคงเหลือ
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
อะไหลและวัสดุโรงงาน
สินคาระหวางทาง
รวม

2553
385,029,807
636,694,413
127,929,763
972,631,075

2552
312,017,409
676,801,173
150,688,394
25,812,717

2,122,285,058 1,165,319,693

งบการเงินรวม
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
คงเหลือ
2553
2552
(14,105,199) (10,883,881)
(939,858)
(1,200,211)
(14,105,199)

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2553
2552
370,924,608 301,133,528
636,694,413 675,861,315
127,929,763 149,488,183
972,631,075
25,812,717

(13,023,950) 2,108,179,859 1,152,295,743
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(หนวย: บาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
อะไหลและวัสดุโรงงาน
สินคาระหวางทาง
รวม

10.

2553
310,390,626
600,133,601
126,337,361
972,631,075

2552
247,773,620
647,547,992
147,730,324
25,812,717

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
คงเหลือ
2553
2552
-

2,009,492,663 1,068,864,653

-

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2553
2552
310,390,626 247,773,620
600,133,601 647,547,992
126,337,361 147,730,324
972,631,075
25,812,717

- 2,009,492,663 1,068,864,653

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
ชื่อบริษัท

ทุนเรียกชําระแลว
2553

สัดสวนเงินลงทุน
2553

2552

88.54

699,734,052

662,468,996

98.00

12,236,730

11,391,393

711,970,782

673,860,389

หัก: คาเผื่อการดอยคาของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย

(151,481,500)

-

รวม

560,489,282

673,860,389

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด
บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี วี

2552

157

157

ลานเรมินบิจีน

ลานเรมินบิจีน

4.2

3.9

2553

2552

รอยละ

รอยละ

100.00
98.00

ราคาทุน

ลานเหรียญเม็กซิโก ลานเหรียญเม็กซิโก

ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของมูลคาเงินลงทุนในบริษัท เหลียวหนิง เบอรลา
คารบอน จํากัด เปนจํานวน 151.4 ลานบาท
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติใหซื้อหุนจากผูถือหุนราย
ยอยของบริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ทําใหสัดสวนการลงทุนใน
บริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 88.54 เปนรอยละ 100 โดยเกิดสวนตางระหวางเงินคาซื้อเงินลงทุน
เพิ่มกับมูลคาตามบัญชีของสวนของผูถือหุนสวนนอยที่ไดมาเปนจํานวน 37 ลานบาท ซึ่งไดแสดงไว
เปนรายการหักในสวนของผูถือหุน
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11.

เงินลงทุนในบริษัทรวม

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริษทั

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน

ผลิตสิ่งทอ
ผลิตสารเคมี

อินโดนีเซีย
ไทย

2553
รอยละ
40.00
29.99

2552
รอยละ
40.00
29.99

196,947,750
509,820,000

จัดหาและ
สํารองวัตถุดบิ

สหรัฐอเมริกา

49.00

49.00

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อเมริ เบลนด อิงค
หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
รวม

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย

ราคาทุน
2553

2552

2553

2552

196,947,750
509,820,000

674,534,280
2,002,366,800

645,659,371
1,798,169,203

16,617,000

13,620,000

17,206,800

12,319,558

723,384,750

720,387,750

(259,863,412)
2,434,244,468

(228,746,266)
2,227,401,866

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อเมริ เบลนด อิงค
รวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตสิ่งทอ
ผลิตสารเคมี
จัดหาและสํารองวัตถุดิบ

อินโดนีเซีย
ไทย
สหรัฐอเมริกา

สัดสวนเงินลงทุน
2553
2552
รอยละ รอยละ
40.00
40.00
29.99
29.99
49.00
49.00

ราคาทุน
2553

2552

196,947,750
509,820,000
16,617,000
723,384,750

196,947,750
509,820,000
13,620,000
720,387,750

11.2 สวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินปนผลรับ
สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับจากบริษัทรวม มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อเมริ เบลนด อิงค
รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป
2553
2552
30,436,314
27,638,118
255,179,598
285,527,514
1,890,242
(1,300,442)

เงินปนผลรับระหวางป
2553
2552
1,561,404
1,549,841
50,982,000
-

287,506,154

52,543,404

311,865,190

1,549,841
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11.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม
ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ทุนเรียกชําระ

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

รายไดรวมสําหรับป

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

สิ้นสุดวันที่

สําหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

ชื่อบริษัท
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้
เท็กซไทล
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อเมริ เบลนด อิงค

2553

2552

2553

2552

42.5

42.5

1,429

1,384

387

ลานรูเปย

ลานรูเปย

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

1,700

1,700

8,305

7,280

ลานบาท

ลานบาท
32

38

1 ลานเหรียญ 1 ลานเหรียญ

2553

2552

2553

2552

2553

2552

361

2,053

1,653

76

66

1,576

1,214

10,816

8,391

851

952

1

3

197

213

4

(3)

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

12.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ชื่อบริษัท

บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร
เอส เอ อี
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด

สัดสวนเงินลงทุน
2553
2552
รอยละ
รอยละ
14.40
14.40
15.98

15.98

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(หนวย: บาท)
เงินปนผลรับระหวางป
2553
2552

163,753,955

163,753,955

265,956,001

265,956,001

-

-

223,204,161
386,958,116

223,204,161
386,958,116

223,204,161
489,160,162

223,204,161
489,160,162

11,386,504
11,386,504

-
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13.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2552
2553

อาคารและ
ถนน

โรงงานและ
เครื่องจักร

138,225,412
138,225,412

501,120,563
1,504,206
1,684,800
(11,833,842)
492,475,727

4,375,449,044
193,059,151
(882,000)
1,122,264,507
(52,386,660)
5,637,504,042

79,747,745
133,760
(41,761)
(685,869)
79,153,875

14,245,530
934,210,539
219,347,809
(1,142,300)
- (1,123,949,307)
(124,544)
(161,088)
12,978,686
29,447,953

6,042,998,833
414,044,926
(2,066,061)
(65,192,003)
6,389,785,695

-

182,072,271
19,664,787
(2,437,810)
199,299,248

2,835,681,466
321,003,650
(882,000)
(20,600,000)
3,135,203,116

65,858,660
3,170,838
(16,357)
(558,183)
68,454,958

9,203,332
1,886,205
(1,142,300)
(65,700)
9,881,537

-

3,092,815,729
345,725,480
(2,040,657)
(23,661,693)
3,412,838,859

138,225,412
138,225,412

319,048,292
293,176,479

1,539,767,578
2,502,300,926

13,889,085
10,698,917

5,042,198
3,097,149

934,210,539
29,447,953

2,950,183,104
2,976,946,836

ที่ดิน

เครื่องตกแตง
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

รวม

267,806,924
345,725,480
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอน
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2552
2553

สินทรัพย
ระหวาง
ติดตั้งและ
กอสราง

อาคารและ
ถนน

โรงงานและ
เครื่องจักร

138,225,412
138,225,412

328,100,351
1,684,800
329,785,151

3,609,514,271
139,762,699
(882,000)
1,122,264,507
4,870,659,477

69,713,209
80,297
(41,761)
69,751,745

12,424,602
(1,142,300)
11,282,302

-

149,128,795
12,227,234
161,356,029

2,558,393,064
255,149,148
(882,000)
2,812,660,212

57,839,569
2,765,110
(16,357)
60,588,322

8,385,258
1,493,520
(1,142,300)
8,736,478

-

2,773,746,686
271,635,012
(2,040,657)
3,043,341,041

138,225,412
138,225,412

178,971,556
168,429,122

1,051,121,207
2,057,999,265

11,873,640
9,163,423

4,039,344
2,545,824

931,855,301
25,250,084

2,316,086,460
2,401,613,130

ที่ดิน

เครื่องตกแตง
และอุปกรณ

สินทรัพย
ระหวาง
ติดตั้งและ
กอสราง

ยานพาหนะ

รวม

931,855,301 5,089,833,146
217,344,090
357,187,086
(2,066,061)
(1,123,949,307)
25,250,084 5,444,954,171

187,315,111
271,635,012
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ
2,083 ลานบาท (2552: 2,068 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 2,080 ลานบาท 2552: 2,065 ลานบาท)
บริษัทยอยไดนําสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จํานวน 391.5 ลานบาท (2552: จํานวน 479.1 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบัน
การเงิน
14.

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดแกซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
มูลคาสุทธิตามบัญชี
คา ตัด จํ าหนา ยที่ร วมอยูใ นงบกํา ไร
ขาดทุนสําหรับป

15.

งบการเงินรวม
2553
2552
16,255,990
13,710,817
(9,002,521)
(5,943,455)
28,759
7,253,469
7,796,121
3,059,066

2,766,997

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
15,742,235
13,225,821
(8,488,766)
(5,429,700)
7,253,469
7,796,121
3,059,066

2,645,169

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
และ 36.7 ลานเรมินบิจีน มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 2 ตอป, LIBOR บวกรอยละ 3 ตอป
และอัตรารอยละ 4.374 ตอป เงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองสิทธิการใชที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณของบริษัทยอย และค้ําประกันโดยบริษัทฯ

16.

สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีดังกลาวเปนดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
รับรูเพิ่มระหวางป
จายคืนในระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

2553
90,288,126
19,355,596
(4,673,785)
104,969,937

(หนวย: บาท)
2552
85,923,983
11,654,800
(7,290,657)
90,288,126
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17.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

18.

คาใชจา ยตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาขนสง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป

19.

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
297,377,245 282,615,960 275,024,629 259,615,870
342,725,480 267,806,924 271,635,012 187,315,111
230,490,778 169,709,459 218,935,643 163,457,369
7,041,496,352 3,847,818,319 6,600,925,966 3,510,885,006
(73,012,398) 293,217,822 (62,617,006) 327,931,022

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดของบริษัทฯคํานวณจากกําไรของสวนงานที่ไมไดรับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจาย
ในการคํานวณภาษี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 บริษัทฯไดรับอนุมัติสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับการประกอบกิจการไอน้ําสําหรับเครื่องจักรใหม โดยสิทธิพิเศษดังกลาวนับแตวันที่เริ่ม
มีรายไดจากการประกอบกิจการนัน้ (กันยายน 2551) และนอกจากนั้นบริษัทฯไดรับอนุมัติการขยาย
เวลาใชสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับการประกอบกิจการผลิตผงคารบอนจากเดิมระยะเวลา 3 ป เพิ่มเปน
ระยะเวลา 5 ป ซึ่งบริษัทฯไดรับคํายืนยันใหใชสิทธิพิเศษทางภาษีดังกลาวจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ซึ่งเปนผลใหภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2552 มียอดลดลง
เปนจํานวน 22 ลานบาท และบริษัทฯไดบันทึกผลตางจากการคํานวณดังกลาวในปปจจุบัน
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20. การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน สําหรับการผลิตผงคารบอน ไฟฟา และไอน้ํา
ภายใตเงื่อนไขตางๆที่กําหนดไว บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
รายละเอียดของบัตรสงเสริมการลงทุน
1. บัตรสงเสริมเลขที่
2. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ
2.1 ได รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการผลิต
ผงคารบอนที่ไดรับการสงเสริม
2.2 ได รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการผลิต
ไฟฟาและไอน้ําที่ไดรับการสงเสริม
2.2 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
3. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม

1768(2)/2548

1502(2)/2552

1503(2)/2552

5 ป

-

3 ป

8 ป

8 ป

-

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

22 พฤศจิกายน
2548

20 กันยายน
2553

7 มิถุนายน
2553

รายไดของบริษัทฯจําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายในประเทศ
รายไดจากการสงออก
รวมรายไดจากการขาย

21.

กิจการที่ไดรับการสงเสริม
2553
2552
1,106,704,542
973,609,326
2,080,313,868

602,058,055
691,840,511
1,293,898,566

กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม
2553
2552
3,952,857,364
2,970,850,569
6,923,707,933

2,628,083,507
1,561,195,816
4,189,279,323

2553

รวม

5,059,561,906
3,944,459,895
9,004,021,801

(หนวย: บาท)
2552
3,230,141,562
2,253,036,327
5,483,177,889

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป
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22.

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานเดียวคือ กิจการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ทางภูมิศาสตรข องบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 และ 2552 มี
ดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

สวนงาน
ในประเทศ
2553
2552
9,004
5,483
9,004
5,483
1,664
1,290

สวนงาน
ตางประเทศ
2553
2552
246
181
223
220
469
401
(85)
(18)

รายการตัดบัญชี
ระหวางกัน
2553
2552
(223)
(220)
(223)
(220)

งบการเงินรวม
2553
2552
9,250
5,664
9,250
5,664
1,579
1,272
41
288
(244)
(203)
(27)
31
(14)
(178)
1,273

21
312
(182)
(262)
(25)
(5)
(15)
(42)
1,074

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 6
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวมเปนดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
สวนงาน
ในประเทศ
2553
2552
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

2,402
8,422
10,824

2,316
6,453
8,769

สวนงาน
ตางประเทศ
2553
2552
575
236
811

634
188
822

รายการตัดบัญชี
ระหวางกัน
2553
2552
(214)
(214)

งบการเงินรวม
2553
2552

- 2,977
(319) 8,444
(319) 11,421

2,950
6,322
9,272
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23.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา
รอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก
จํากัดและจะถูกจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ
ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 6.0 ลานบาท (2552: 5.7 ลานบาท)

24.

เงินปนผล
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.60 บาท
รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 180 ลานบาท
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.45 บาท
รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 135 ลานบาท

25.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่สําคัญเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเปน
จํานวนเงินประมาณ 97.9 ลานบาท
25.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค
ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทในตางประเทศแหง
หนึ่ง ซึ่งบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา บริษัทฯตกลงที่จะจาย
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย
25.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู
เปนจํานวน 13 ลานบาท (2552: จํานวน 13 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
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25.4 ภาษีที่อาจจะเกิดขึ้น
ในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทฯไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับการ
เพิกถอนสิทธิและประโยชนในสวนของรายไดจากการจําหนายไอน้ํา สําหรับรอบปบัญชี พ.ศ. 2548
ถึงปบัญชี พ.ศ. 2550 ปจจุบันบริษัทฯไดยื่นอุทธรณตอคําสั่งดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯได
ประมาณการจํานวนภาษีที่อาจเกิดขึ้น และไดบัน ทึกสํารองเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิด ขึ้น จากคําสั่ง
ดังกลาวเปนจํานวน 30 ลานบาท
26.

เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีค วามเสี่ย งดานการใหสินเชื่อที่เกี่ย วเนื่องกับลูก หนี้ก ารคา ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับ ฝาย
บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การ
ใหสิน เชื่อของบริษัทฯไมมีก ารกระจุก ตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยู
จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้ เงินใหกูยืม ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงิ น สว นใหญมี อัต ราดอกเบี้ยที่ป รับขึ้น ลงตามอัต ราตลาด หรื อมีอัต ราดอกเบี้ย คงที่ซึ่ ง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา
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ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สิน ทางการเงินที่สําคัญสามารถจัด ตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ได
ดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกวา 1
มากกวา
ปรับขึ้นลง
ไมมี
1 ป
ถึง 5 ป
5 ป
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ

1,570
1,570

-

-

102
102

1,705
1,705

1,672
1,705
3,377

0.50 - 1.95
-

-

-

-

308
308

167
1,282
78
1,527

475
1,282
78
1,835

2.23 - 4.37
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกวา 1
มากกวา
ปรับขึ้นลง
ไมมี
1 ป
ถึง 5 ป
5 ป
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

1,570
1,570

-

-

87
45
132

1,640
1,640

1,657
1,640
45
3,342

0.50 - 1.95
2.56

-

-

-

-

1,164
78
1,242

1,164
78
1,242

-
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวน
ใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เจแปนเยน
รูป อินเดีย

สินทรัพยทางการเงิน
(ลาน)
23.9
-

หนี้สินทางการเงิน
(ลาน)

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

47.8
37.0
4.0

30.1513
0.3705
0.6703

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)

จํานวนที่ขาย
(ลาน)

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ซื้อ
จํานวนที่ซื้อ

จํานวนที่ขาย

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

19.7

19.9

29.55 - 30.92

29.55 – 30.92

26.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้นโดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกลเคีย งกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสิน ทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีค วามรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ย นและสามารถตอรองราคากัน ไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่
เหมาะสม
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26.3 การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ตามงบดุล ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสว นหนี้สิน ตอทุนเทากับ 0.25:1 (2552:
0.14:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 0.20:1 (2552: 0.09:1)
27.

โครงการมาบตาพุด
ในเดือนธันวาคม 2552 โครงการผลิตสองโครงการของบริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดถูกสั่งใหระงับไวเปนการชั่วคราวตามคําสั่งของศาล
ปกครองกลางที่ออกมาในเดือนกันยายน 2552 ตอมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ภายหลังจากประกาศ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ประกาศฯ) ที่กําหนดประเภทของโครงการหรือ
กิจการที่อาจกอใหเกิด ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ศาลปกครองกลางจึงไดมีคําพิพากษาให
ยกเลิก คํ าสั่ งเดิ มขา งต น ที่มี ตอ ทุก ๆโครงการที่ไม อยู ภ ายใต ประกาศฯ ในเดือนกัน ยายน 2553
หนว ยงานที่เกี่ย วของไดอนุมัติใ หโครงการผลิต สองโครงการของบริษัทรวมสามารถดําเนิน งาน
ตอไปไดตามปกติ เนื่องจากโครงการของบริษัทรวมไมอยูภายใตประกาศฯดังกลาว

28.

เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯลงทุนโดยการเขา
ถือหุนรอยละ 20.59 ทั้งทางตรงหรือทางออมในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่ง
เปนบริษัทจํากัดความรับผิด จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร คิดเปนมูลคาไมเกิน 175
ลานเหรียฐสหรัฐอเมริก า โดยไดมีการเขาทําสัญญาซื้อขายหุนกับผูขายในวันเดีย วกัน ซึ่งธุรกรรม
ดังกลาวมีเงื่อนไขบังคับกอนหลายประการและบริษัทฯคาดวาจะสามารถดําเนินการไดสําเร็จในเดือน
ตุลาคม 2554 หรือวันอื่นๆที่ไดขยายออกไป

29.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ ใ ห เ ผยแพร โ ดยกรรมการผู มี อํ า นาจของบริ ษั ท ฯแล ว เมื่ อ วั น ที่
10 กุมภาพันธ 2554
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