
 

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



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนเดยีวกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรบัผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดงักลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบรษิัทฯไดรวมงบ
การเงินของบรษิัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งซ่ึงตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินของบริษัทยอย
ดังกลาวมียอดสินทรพัยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 807 ลานบาท (2552: 817 ลานบาท) ยอด
รายไดสําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกันจํานวน 480 ลานบาท (2552: 402 ลานบาท) และขาดทุนสุทธิสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันจํานวน 141 ลานบาท (2552: ขาดทุนสุทธิจํานวน 135 ลานบาท) ขาพเจาไดรับรายงานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้นแลว การรายงานของขาพเจาในสวนท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอยดังกลาวซ่ึง
รวมอยูในงบการเงินรวม ไดถือตามรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตผุลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขดัตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธีิการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ
ตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนท่ีกลาวถึงในวรรคกอนใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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จากผลการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบรษิัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะ
ของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป  

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



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 1,672,081,100    1,002,614,613      1,656,640,773    997,429,176       
เงินลงทุนชั่วคราว -                         75,000,000           -                         75,000,000         
ลูกหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 6, 8 58,403,996         44,669,069           59,644,804         44,669,069         
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 8 1,645,149,527    1,246,404,332      1,580,227,670    1,229,136,451    
รวมลูกหนี้การคา 1,703,553,523    1,291,073,401      1,639,872,474    1,273,805,520    
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา - บริษัทยอย 6 -                         -                           9,130,757           -                         
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 2,108,179,859    1,152,295,743      2,009,492,663    1,068,864,653    
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
   เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ -                         89,933,080           -                         89,933,080         
   ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 67,923,480         27,160,625           38,132,019         13,520,499         
   อ่ืน ๆ 34,247,052         43,739,175           21,075,625         12,969,537         
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 102,170,532       160,832,880         59,207,644         116,423,116       
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,585,985,014    3,681,816,637      5,374,344,311    3,531,522,465    
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                         -                           560,489,282       673,860,389       
เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 2,434,244,468    2,227,401,866      723,384,750       720,387,750       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 386,958,116       386,958,116         489,160,162       489,160,162       
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 6 -                         -                           45,009,450         -                         
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13 2,976,946,836    2,950,183,104      2,401,613,130    2,316,086,460    
เงินจายลวงหนาคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 11,515,369         5,249,208             11,515,369         5,249,208           
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 14 7,253,469           7,796,121             7,253,469           7,796,121           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 18,498,927         12,659,321           1,010,069           1,048,815           
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,835,417,185    5,590,247,736      4,239,435,681    4,213,588,905    
รวมสินทรัพย 11,421,402,199  9,272,064,373      9,613,779,992    7,745,111,370    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 475,243,952       340,775,455         -                         -                         
เจาหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 6 6,551,793           12,198,349           6,551,793           42,644,094         
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,275,763,430    248,753,922         1,157,489,755    140,539,048       
รวมเจาหนี้การคา 1,282,315,223    260,952,271         1,164,041,548    183,183,142       
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป -                         37,509,439           -                         -                         
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 19 146,975,581       73,410,430           146,975,581       73,410,430         
   เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 78,398,413         96,222,835           78,398,413         96,222,835         
   คาใชจายคางจาย 90,067,416         153,607,464         85,816,411         152,379,897       
   อ่ืน ๆ 77,740,990         62,101,425           57,692,964         22,414,093         
รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 393,182,400       385,342,154         368,883,369       344,427,255       
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,150,741,575    1,024,579,319      1,532,924,917    527,610,397       
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองเผ่ือผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 16 104,969,937       90,288,126           104,969,937       90,288,126         
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 104,969,937       90,288,126           104,969,937       90,288,126         
รวมหนี้สิน 2,255,711,512    1,114,867,445      1,637,894,854    617,898,523       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

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       
สวนตางของราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยกับ
   มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไดมา 10 (37,265,055)       -                           -                         -                         
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
   บริษัทยอย (8,969,287)         6,821,915             -                         -                         
   บริษัทรวม 11 (259,863,412)     (228,746,266)       -                         -                         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 17 30,000,000         30,000,000           30,000,000         30,000,000         
   ยังไมไดจัดสรร 8,211,788,441    7,112,937,078      6,715,885,138    5,867,212,847    
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 9,165,690,687    8,151,012,727      7,975,885,138    7,127,212,847    
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                         6,184,201             -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 9,165,690,687    8,157,196,928      7,975,885,138    7,127,212,847    
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 11,421,402,199  9,272,064,373      9,613,779,992    7,745,111,370    

-                         -                           -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: บาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได
รายไดจากการขาย 9,250,237,642    5,663,920,922      9,004,021,801    5,483,177,889    
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ 11, 12 11,386,504         -                           63,929,908         1,549,841           
   ดอกเบี้ยรับ 17,245,939         9,216,089             17,208,264         9,139,493           
   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 31,062,395         -                           20,475,485         -                         
   อ่ืน ๆ 12,443,830         12,089,996           12,222,404         11,148,797         
รวมรายไดอ่ืน 72,138,668         21,306,085           113,836,061       21,838,131         
รวมรายได 9,322,376,310    5,685,227,007      9,117,857,862    5,505,016,020    
คาใชจาย
ตนทุนขาย 7,671,129,448    4,392,254,747      7,340,009,225    4,193,668,930    
คาใชจายในการขาย 243,558,268       182,021,914         232,098,809       173,038,526       
คาใชจายในการบริหาร 203,040,361       262,086,259         162,936,350       190,772,068       
คาตอบแทนผูบริหาร 6 26,831,519         24,643,946           24,246,720         23,014,271         
ขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                         -                           151,481,500       -                         
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -                         4,592,539             -                         3,626,281           
รวมคาใชจาย 8,144,559,596    4,865,599,405      7,910,772,604    4,584,120,076    
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,177,816,714    819,627,602         1,207,085,258    920,895,944       
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 11 287,506,154       311,865,190         -                         -                         
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,465,322,868    1,131,492,792      1,207,085,258    920,895,944       
คาใชจายทางการเงิน (14,006,997)       (15,092,031)         (667,026)            (523,948)            
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,451,315,871    1,116,400,761      1,206,418,232    920,371,996       
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 19 (177,745,941)     (42,109,541)         (177,745,941)     (42,109,541)       
กําไรสุทธิสําหรับป 1,273,569,930    1,074,291,220      1,028,672,291    878,262,455       

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,278,851,363    1,087,212,417      1,028,672,291    878,262,455       
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (5,281,433)         (12,921,197)         -                         -                         

1,273,569,930    1,074,291,220      
-                     -                       

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 21
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 4.26 3.62 3.43 2.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

(หนวย: บาท)



(หนวย: บาท)

สวนตางของราคา
ซื้อเงินลงทุนใน

ทุนเรือนหุน บริษัทยอยกับ รวม สวนของผูถือหุน
ท่ีออกและ สวนเกิน มูลคาตามบัญชีของ สวนของผูถือหุน สวนนอยของ
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สวนไดเสียท่ีไดมา บริษัทยอย บริษัทรวม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร บริษัทใหญ บริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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   
รายได (คาใชจาย) ท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน:
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                         -                         -                                     (12,866,837)       42,242,659        -                         -                         29,375,822        (1,659,162)         27,716,660        

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                         -                         -                                     -                         -                         -                         (135,000,000)     (135,000,000)     -                         (135,000,000)     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป -                         -                         -                                     -                         -                         -                         1,087,212,417   1,087,212,417   (12,921,197)       1,074,291,220   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 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   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 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   
รายได (คาใชจาย) ท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน:
   สวนตางของราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยกับ
      มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียท่ีไดมา -                         -                         (37,265,055)                   -                         -                         -                         -                         (37,265,055)       -                         (37,265,055)       
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                         -                         -                                     (15,791,202)       (31,117,146)       -                         -                         (46,908,348)       (902,768)            (47,811,116)       
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                         -                         -                                     -                         -                         -                         (180,000,000)     (180,000,000)     -                         (180,000,000)     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป -                         -                         -                                     -                         -                         -                         1,278,851,363   1,278,851,363   (5,281,433)         1,273,569,930   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 300,000,000      930,000,000      (37,265,055)                   (8,969,287)         (259,863,412)     30,000,000        8,211,788,441   9,165,690,687   -                         9,165,690,687   

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน
ท่ีออกและ สวนเกิน
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 300,000,000                  930,000,000                  30,000,000                    5,123,950,392               6,383,950,392               
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                                     -                                     -                                     (135,000,000)                 (135,000,000)                 
กําไรสุทธิสําหรับป -                                     -                                     -                                     878,262,455                  878,262,455                  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 300,000,000                  930,000,000                  30,000,000                    5,867,212,847               7,127,212,847               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 300,000,000                  930,000,000                  30,000,000                    5,867,212,847               7,127,212,847               
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                                     -                                     -                                     (180,000,000)                 (180,000,000)                 
กําไรสุทธิสําหรับป -                                     -                                     -                                     1,028,672,291               1,028,672,291               
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 300,000,000                  930,000,000                  30,000,000                    6,715,885,138               7,975,885,138               

-                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 1,451,315,871    1,116,400,761      1,206,418,232    920,371,996       
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 348,784,545       270,573,921         274,694,077       189,960,280       
   คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) 4,066,669           (410,739,851)       -                         (416,275,889)     
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (287,506,154)     (311,865,190)       -                         -                         
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (392,688)            (60,000)                (392,688)            (60,000)              
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 10,792,375         568,018                4,615,599           2,326,373           
   ขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                           151,481,500       -                         
   กําไรจากสัญญาแลกเปล่ียนสินคาที่ยังไมเกิดขึ้นจริง -                         (3,132,452)           -                         (3,132,452)         
   สํารองเผ่ือผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 19,355,596         11,654,800           19,355,596         11,654,800         
   เงินปนผลรับ (11,386,504)       -                           (63,929,908)       (1,549,841)         
   ดอกเบี้ยรับ (17,245,939)       (9,216,089)           (17,208,264)       (9,139,493)         
   คาใชจายดอกเบี้ย 13,232,822         14,839,601           312,513              287,269              
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 1,531,016,593    679,023,519         1,575,346,657    694,443,043       
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา (412,202,513)     (81,890,688)         (365,789,345)     (113,725,660)     
   สินคาคงเหลือ (959,950,786)     799,237,543         (940,628,009)     812,332,938       
   เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ 89,933,080         (89,933,080)         89,933,080         (89,933,080)       
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (31,360,701)       105,857,769         (41,938,334)       130,267,338       
   สินทรัพยอ่ืน (8,356,017)         945,214                (2,477,667)         360,050              
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจาหนี้การคา 1,020,299,551    35,288,836           980,858,406       2,800,523           
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (85,165,538)       (60,846,295)         (60,774,647)       (83,397,703)       
   จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (4,673,785)         (7,290,657)           (4,673,785)         (7,290,657)         
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,139,539,884    1,380,392,161      1,229,856,356    1,345,856,792    
   จายดอกเบี้ย (13,232,822)       (14,617,658)         (312,513)            (287,269)            
   จายภาษีเงินได (104,180,789)     (34,801,119)         (104,180,789)     (34,801,119)       
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,022,126,273    1,330,973,384      1,125,363,054    1,310,768,404    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                         -                           (45,575,000)       -                         
เงินสดจายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย -                         -                           (845,337)            (1,995,600)         
เงินสดจายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม (2,997,000)         (13,620,000)         (2,997,000)         (13,620,000)       
เงินสดรับจากรายไดเงินปนผล 63,929,908         1,549,841             63,929,908         1,549,841           
เงินจายลวงหนาคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณลดลง (เพิ่มขึ้น) (6,266,162)         82,851,315           (6,266,162)         82,851,315         
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (414,044,926)     (394,938,296)       (357,187,086)     (394,545,743)     
เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณลดลง (29,837,137)       (25,547,712)         (29,837,137)       (25,547,712)       
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 418,093              60,000                  418,093              60,000                
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 75,000,000         (75,000,000)         75,000,000         (75,000,000)       
ดอกเบี้ยรับ 17,245,939         9,216,089             17,208,264         9,139,493           
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (296,551,285)     (415,428,763)       (286,151,457)     (417,108,406)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 136,564,597       (32,400,744)         -                         -                         
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (37,509,439)       (70,448,395)         -                         -                         
จายเงินปนผล (180,000,000)     (135,000,000)       (180,000,000)     (135,000,000)     
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (80,944,842)       (237,849,139)       (180,000,000)     (135,000,000)     
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมข้ึน 24,836,341         13,822,742           -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 669,466,487       691,518,224         659,211,597       758,659,998       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 1,002,614,613    311,096,389         997,429,176       238,769,178       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 1,672,081,100    1,002,614,613      1,656,640,773    997,429,176       

-                         -                           -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
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บริษัท ไทย คารบอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอนท้ังในประเทศและตางประเทศ  ท่ี
อยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู ท่ี 44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมือง                     
จังหวัดอางทอง และมีสํานักงานใหญตั้งอยู 888/122,128 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 30 มกราคม 
2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

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

ชื่อบริษัท 

 
 

ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังข้ึน 
ใน

ประเทศ 

 
 

อัตรารอยละ 
ของการถือหุน 

รอยละของสินทรพัย
ที่รวมอยูใน 
สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

รอยละของรายได 
ที่รวมอยูในรายไดรวม 
สําหรับปส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
1.  บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ผลิตผงคารบอน จีน 100 89 7 9 5 7 
2.  บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดี

อี ซี วี 
ผลิตผงคารบอน 

(ยังไมเริ่มดําเนินงาน) 
เม็กซิโก 98 98 - - - - 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีไดมา (วันท่ี
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   
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ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

ง) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน
รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน   

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว  

ฉ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวน
ของผูถือหุนในงบดุลรวม 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี

ใหมตามรายละเอียดขางลางนี ้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชทันที) 
แมบทการบัญชี (ปรบัปรุง 2552)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตกุารณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนกังาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการท่ี
เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบรษิัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี     

เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้ และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรพัยากรแร 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 15 

สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
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ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินสําหรับปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ท่ีฝาย
บริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปท่ีนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ  
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชนของพนกังาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ หรือจากโครงการผลประโยชนอ่ืนท่ี
ใหกับพนักงาน โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯรับรู
ผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือเกิดรายการ  
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของ
มูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
4.1 การรับรูรายได 
 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 
 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ (ถามี) สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้   

4.4 สินคาคงเหลือ 
 สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีถัวเฉล่ีย หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํา

กวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังคาโสหุยโรงงานดวย 

 วัตถุดิบ อะไหล และวัสดุโรงงาน แสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

4.5 เงนิลงทุน 
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)   

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

ค) เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนท่ัวไป บรษิทัฯ
จะใชราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันท่ีเปล่ียนโอนเปนราคาทุนใหมในงบการเงินรวม 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 

และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้  
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  อาคารและถนน    - 20, 25 ป 
   โรงงานและเครื่องจักร   - 5, 10 ป 
   เครื่องตกแตงและอุปกรณ  - 5, 10 ป 
   ยานพาหนะ    - 4, 5 ป 

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง 

4.7 ตนทุนการกูยืม 
 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการทําให

อยูในสภาพพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยู
ในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น  

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
บริษัทฯบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตน (ซอฟทแวรคอมพิวเตอร) ตามราคาทุน หลังการรับรูรายการครั้ง
แรกจะแสดงมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา
สะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมี
ขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุน 

ซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีอายุใชประโยชนโดยประมาณเทากับ 5 ป 
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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4.10 สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ
 สํารองเผ่ือผลประโยชนเม่ือพนักงานเกษียณอายุแสดงไวเปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบดุลซ่ึงคํานวณ

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ 
4.11 เงินตราตางประเทศ 
  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล หรือหากเปนรายการท่ีไดมีการทําสัญญาตกลงอัตราแลกเปล่ียน
ลวงหนาไว ก็จะแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลงลวงหนานั้น 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน  

4.12 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยท่ี

ไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบัน
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

4.13 ผลประโยชนพนักงาน 
 บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

เปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ

จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชทีี่สําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บอยครั้งท่ีฝายบริหารจําเปนตองใช

ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณ
การดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจ
และการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน  

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป 
 บริษัทฯจะตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนท่ัวไป เม่ือฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวา

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานาน การท่ีจะ
สรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใช
ดุลยพินิจของฝายบริหาร 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช
งานและมูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี ้ 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 นโยบายการ   
 กําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2553 2552 2553 2552 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
- - 222.8 220.2 

ขายอะไหล ตามท่ีตกลงรวมกัน - - 0.7 - 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      
ซื้อสินคา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
0.6 1.9 0.6 1.9 

คาใชจายอื่น ตามท่ีตกลงรวมกัน 46.2 9.5 46.2 9.5 
ปนสวนตนทุนการผลิต - พลังงาน               
ไอน้ําและพลังงานไฟฟา 

ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด 

610.9 482.8 610.9 482.8 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
รายละเอียดดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 1.2 - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน     
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ ว ี 0.3 - 0.3 - 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 58.1 44.7 58.1 44.7 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 58.4 44.7 59.6 44.7 
เงินจายลวงหนาคาซ้ือสินคา – บริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 9.1 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 45.0 - 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - - 30.4 
บริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน     
บริษัท อดิตยา เบอรลา ไซน แอนด เทคโนโลย ีจํากัด - 2.8 - 2.8 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  0.2 0.1 0.2 0.1 
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ ว ี 0.8 9.3 0.8 9.3 
Hitech Carbon (A unit of Aditya Birla Nuvo Ltd.) 5.6 - 5.6 - 
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 6.6 12.2 6.6 42.6 
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ในระหวางป 2553 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยมีการเคล่ือนไหวตอไปนี ้

     (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ในระหวางป  
    ขาดทุนท่ียังไม  
    เกิดขึ้นจริง  
    จากการแปลงคา  
 1 มกราคม 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลีย่น 31 ธันวาคม 2553 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท
ยอย 

     

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา 
คารบอน จํากัด 

 
- 

 
45.6 

 
- 

 
(0.6) 

 
45.0 

ในระหวางป บริษัทฯไดใหเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯแกบริษัท เหลียวหนิง 
เบอรลา คารบอน จํากัด เงินใหกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา SIBOR (6 เดือน)+2% ตอป และมี
กําหนดชําระคืนในป 2555 

เพ่ือเปนการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินใหกูยืมดังกลาว บริษัทฯไดเขาทําสัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง โดยแลกเปล่ียนเปน            
เงินใหกูยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 46.1 ลานบาท สัญญาดังกลาวมีกําหนดส้ินสุดวันท่ี 17 กันยายน 
2555 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยจายเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จของกรรมการ
และผูบริหารเปนจํานวนเงิน 24.2 ลานบาท และ 2.6 ลานบาท, ตามลําดับ (2552: 23.0 ลานบาท และ 
1.6 ลานบาท, ตามลําดับ) 

 ภาระค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือใหบรษิัทยอย 

 บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพ่ือขอวงเงินสินเช่ือประเภทตางๆ จาก
ธนาคารพาณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเช่ือกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา สําหรับเงินกูยืมระยะ
ยาว และ 3.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะส้ัน 
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ภาระค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือใหบรษิัทท่ีเกีย่วของกัน 

 บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพ่ือขอวงเงินสินเช่ือประเภทตางๆ จาก
สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกนิ 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเช่ือดังกลาวตาม
สัดสวนการถือหุนหรือเทากับ 4.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553 2552 
เงินสด 97,624 228,893 51,955 125,924 
เงินฝากธนาคาร 101,983,476 302,470,068 86,588,818 297,387,600 
ตั๋วแลกเงิน 1,570,000,000 699,915,652 1,570,000,000 699,915,652 
รวม 1,672,081,100 1,002,614,613 1,656,640,773 997,429,176 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบ้ียระหวาง
รอยละ 0.50 ถึง 1.95 ตอป (2552: รอยละ 0.50 ถึง 1.75 ตอป) 

8. ลูกหนี้การคา 

ณ วันท่ีในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ โดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระ
หนี้ และไมมีลูกหนี้รายใดคางชําระเกินกวา 3 เดือน 

9.  สินคาคงเหลอื 

    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา

คงเหลือ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
สินคาสําเร็จรูป 385,029,807 312,017,409 (14,105,199) (10,883,881) 370,924,608 301,133,528 
วัตถุดิบ 636,694,413 676,801,173 - (939,858) 636,694,413 675,861,315 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 127,929,763 150,688,394 - (1,200,211) 127,929,763 149,488,183 
สินคาระหวางทาง 972,631,075 25,812,717 - - 972,631,075 25,812,717 
รวม 2,122,285,058 1,165,319,693 (14,105,199) (13,023,950) 2,108,179,859 1,152,295,743 
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    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา

คงเหลือ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
สินคาสําเร็จรูป 310,390,626 247,773,620 - - 310,390,626 247,773,620 
วัตถุดิบ 600,133,601 647,547,992 - - 600,133,601 647,547,992 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 126,337,361 147,730,324 - - 126,337,361 147,730,324 
สินคาระหวางทาง 972,631,075 25,812,717 - - 972,631,075 25,812,717 
รวม 2,009,492,663 1,068,864,653 - - 2,009,492,663 1,068,864,653 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย  
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 (หนวย: บาท) 
ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ   

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด 157                      
ลานเรมินบิจีน 

157                      
ลานเรมินบิจีน 

100.00 88.54 699,734,052 662,468,996 

บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี วี 4.2                            
ลานเหรียญเม็กซิโก 

3.9                            
ลานเหรียญเม็กซิโก 

98.00 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 

ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของมูลคาเงินลงทุนในบริษัท เหลียวหนิง เบอรลา 
คารบอน จํากัด เปนจํานวน 151.4 ลานบาท 

เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติใหซ้ือหุนจากผูถือหุนราย
ยอยของบริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ทําใหสัดสวนการลงทุนใน
บริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 88.54 เปนรอยละ 100 โดยเกิดสวนตางระหวางเงินคาซ้ือเงินลงทุน
เพ่ิมกับมูลคาตามบัญชีของสวนของผูถือหุนสวนนอยท่ีไดมาเปนจํานวน 37 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงไว
เปนรายการหักในสวนของผูถือหุน 
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11. เงินลงทุนในบริษัทรวม  
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: บาท) 
   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญช ี
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท พ ีที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล      ผลิตส่ิงทอ อินโดนีเซีย 40.00 40.00 196,947,750 196,947,750 674,534,280 645,659,371 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส          

(ประเทศไทย) จํากัด  
ผลิตสารเคม ี ไทย 29.99 29.99 509,820,000 509,820,000 2,002,366,800 1,798,169,203 

บริษัท อเมริ เบลนด อิงค จัดหาและ
สํารองวัตถุดบิ 

สหรัฐอเมริกา 49.00 49.00 16,617,000 13,620,000 17,206,800 12,319,558 

หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน     - - (259,863,412) (228,746,266) 
รวม     723,384,750 720,387,750 2,434,244,468 2,227,401,866 

 
 (หนวย: บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังข้ึน 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

   2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ   

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรต้ี เท็กซไทล   ผลิตส่ิงทอ 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 
บริษัท อเมร ิเบลนด อิงค จัดหาและสํารองวัตถุดิบ สหรัฐอเมริกา 49.00 49.00 16,617,000 13,620,000 
รวม     723,384,750 720,387,750 

11.2 สวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินปนผลรับ 

 สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับจากบริษัทรวม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในระหวางป เงินปนผลรับระหวางป 
 2553 2552 2553 2552 

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรต้ี เท็กซไทล              30,436,314 27,638,118 1,561,404 1,549,841 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  255,179,598 285,527,514 50,982,000 - 
บริษัท อเมร ิเบลนด อิงค 1,890,242 (1,300,442) - - 
รวม 287,506,154 311,865,190 52,543,404 1,549,841 
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11.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี ้

    (หนวย: ลานบาท) 

ชื่อบริษัท 

ทุนเรียกชําระ 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

หน้ีสินรวม 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับป

ส้ินสุดวันที ่

31 ธันวาคม 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สําหรับปส้ินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี ้                 

เท็กซไทล 

42.5           

ลานรูเปย 

อินโดนีเซีย 

42.5           

ลานรูเปย 

อินโดนีเซีย 

1,429 1,384 387 361 2,053 1,653 76 66 

บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส          

(ประเทศไทย) จํากัด  

1,700         

ลานบาท 

1,700         

ลานบาท 

8,305 7,280 1,576 1,214 10,816 8,391 851 952 

บริษัท อเมร ิเบลนด อิงค 1 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

1 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

32 38 1 3 197 213 4 (3) 

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 (หนวย: บาท) 

ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                          เงินปนผลรบัระหวางป 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 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 อคริลิค ไฟเบอร จํากัด 15.98 15.98 223,204,161 223,204,161 223,204,161 223,204,161 11,386,504 - 
   386,958,116 386,958,116 489,160,162 489,160,162 11,386,504 - 
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
อาคารและ
ถนน 

โรงงานและ 
เครื่องจักร 

เครื่องตกแตง 
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง 
ติดต้ังและ
กอสราง รวม 

ราคาทุน        
31 ธันวาคม 2552 138,225,412 501,120,563 4,375,449,044 79,747,745 14,245,530 934,210,539 6,042,998,833 
ซ้ือเพ่ิม - 1,504,206 193,059,151 133,760 - 219,347,809 414,044,926 
จําหนาย - - (882,000) (41,761) (1,142,300) - (2,066,061) 
โอน - 1,684,800 1,122,264,507 - - (1,123,949,307) - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (11,833,842) (52,386,660) (685,869) (124,544) (161,088) (65,192,003) 
31 ธันวาคม 2553 138,225,412 492,475,727 5,637,504,042 79,153,875 12,978,686 29,447,953 6,389,785,695 
คาเส่ือมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2552 - 182,072,271 2,835,681,466 65,858,660 9,203,332 - 3,092,815,729 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 19,664,787 321,003,650 3,170,838 1,886,205 - 345,725,480 
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - (882,000) (16,357) (1,142,300) - (2,040,657) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (2,437,810) (20,600,000) (558,183) (65,700) - (23,661,693) 
31 ธันวาคม 2553 - 199,299,248 3,135,203,116 68,454,958 9,881,537 - 3,412,838,859 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี        
31 ธันวาคม 2552 138,225,412 319,048,292 1,539,767,578 13,889,085 5,042,198 934,210,539 2,950,183,104 
31 ธันวาคม 2553 138,225,412 293,176,479 2,502,300,926 10,698,917 3,097,149 29,447,953 2,976,946,836 
คาเส่ือมราคาสําหรับป        
2552  267,806,924 
2553  345,725,480 
  
 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน 
อาคารและ
ถนน 

โรงงานและ 
เครื่องจักร 

เครื่องตกแตง 
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง 
ติดต้ังและ
กอสราง รวม 

ราคาทุน        
31 ธันวาคม 2552 138,225,412 328,100,351 3,609,514,271 69,713,209 12,424,602 931,855,301 5,089,833,146 
ซ้ือเพ่ิม - - 139,762,699 80,297 - 217,344,090 357,187,086 
จําหนาย - - (882,000) (41,761) (1,142,300) - (2,066,061) 
โอน - 1,684,800 1,122,264,507 - - (1,123,949,307) - 
31 ธันวาคม 2553 138,225,412 329,785,151 4,870,659,477 69,751,745 11,282,302 25,250,084 5,444,954,171 
คาเส่ือมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2552 - 149,128,795 2,558,393,064 57,839,569 8,385,258 - 2,773,746,686 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 12,227,234 255,149,148 2,765,110 1,493,520 - 271,635,012 
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - (882,000) (16,357) (1,142,300) - (2,040,657) 
31 ธันวาคม 2553 - 161,356,029 2,812,660,212 60,588,322 8,736,478 - 3,043,341,041 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี        
31 ธันวาคม 2552 138,225,412 178,971,556 1,051,121,207 11,873,640 4,039,344 931,855,301 2,316,086,460 
31 ธันวาคม 2553 138,225,412 168,429,122 2,057,999,265 9,163,423 2,545,824 25,250,084 2,401,613,130 
คาเส่ือมราคาสําหรับป       
2552  187,315,111 
2553  271,635,012 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 
2,083 ลานบาท (2552: 2,068 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 2,080 ลานบาท 2552: 2,065 ลานบาท) 

 บริษัทยอยไดนําส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
จํานวน 391.5 ลานบาท (2552: จํานวน 479.1 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากสถาบัน
การเงิน 

14. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 สินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไดแกซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553 2552 
ราคาทุน 16,255,990 13,710,817 15,742,235 13,225,821 
คาตัดจําหนายสะสม (9,002,521) (5,943,455) (8,488,766) (5,429,700) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 28,759 - - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 7,253,469 7,796,121 7,253,469 7,796,121 
คาตัดจําหนายท่ีรวมอยูในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับป 3,059,066 2,766,997 3,059,066 2,645,169 

15. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

และ 36.7 ลานเรมินบิจีน มีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกรอยละ 2 ตอป, LIBOR บวกรอยละ 3 ตอป
และอัตรารอยละ 4.374 ตอป เงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองสิทธิการใชท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณของบริษัทยอย และค้ําประกันโดยบริษัทฯ 

16. สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ
 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีดังกลาวเปนดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 2553 2552 
ยอดคงเหลือตนป 90,288,126 85,923,983 
รับรูเพ่ิมระหวางป 19,355,596 11,654,800 
จายคืนในระหวางป (4,673,785) (7,290,657) 
ยอดคงเหลือปลายป 104,969,937 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. คาใชจายตามลักษณะ 
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

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

19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีเงินไดของบรษิัทฯคํานวณจากกาํไรของสวนงานท่ีไมไดรับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีเงินไดนติบุิคคล
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนรายจาย
ในการคํานวณภาษ ี

เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2552 บริษัทฯไดรับอนุมัติสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับการประกอบกิจการไอน้ําสําหรับเครื่องจักรใหม โดยสิทธิพิเศษดังกลาวนับแตวันท่ีเริ่ม
มีรายไดจากการประกอบกิจการนัน้ (กันยายน 2551) และนอกจากนั้นบริษัทฯไดรับอนุมัติการขยาย
เวลาใชสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับการประกอบกิจการผลิตผงคารบอนจากเดิมระยะเวลา 3 ป เพ่ิมเปน
ระยะเวลา 5 ป ซ่ึงบริษัทฯไดรับคํายืนยันใหใชสิทธิพิเศษทางภาษีดังกลาวจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2553 ซ่ึงเปนผลใหภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2552 มียอดลดลง
เปนจํานวน 22 ลานบาท และบริษัทฯไดบันทึกผลตางจากการคํานวณดังกลาวในปปจจุบัน 
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20. การสงเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตผงคารบอน ไฟฟา และไอน้ํา 

ภายใตเง่ือนไขตางๆท่ีกําหนดไว  บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรท่ีมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี ้
รายละเอียดของบัตรสงเสริมการลงทุน 
1. บัตรสงเสริมเลขท่ี 1768(2)/2548 1502(2)/2552 1503(2)/2552 
2. สิทธิประโยชนสําคัญท่ีไดรับ    

2.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการผลิต
ผงคารบอนท่ีไดรับการสงเสริม 

2.2 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการผลิต
ไฟฟาและไอน้ําท่ีไดรับการสงเสริม 

5 ป 
 
 

8 ป 

- 
 
 

8 ป 

3 ป 
 
 
- 

2.2 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการ
ท่ีไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

3. วันท่ีเริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม 22 พฤศจิกายน  
2548 

20 กันยายน  
2553 

7 มิถุนายน 
2553 

 รายไดของบริษัทฯจําแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสามารถสรุปไดดังตอไปนี ้

(หนวย: บาท) 
 กิจการท่ีไดรับการสงเสริม กิจการท่ีไมไดรับการสงเสรมิ รวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจากการขาย       
รายไดจากการขายในประเทศ 1,106,704,542 602,058,055 3,952,857,364 2,628,083,507 5,059,561,906 3,230,141,562 
รายไดจากการสงออก 973,609,326 691,840,511 2,970,850,569 1,561,195,816 3,944,459,895 2,253,036,327 

รวมรายไดจากการขาย 2,080,313,868 1,293,898,566 6,923,707,933 4,189,279,323 9,004,021,801 5,483,177,889 

21. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน

สามัญท่ีออกอยูในระหวางป 
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22. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานเดียวคือ กิจการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยมี

สวนงานทางภูมิศาสตรหลักท้ังในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ทางภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
ดังตอไปนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากภายนอก 9,004 5,483 246 181 - - 9,250 5,664 
รายไดระหวางสวนงาน - - 223 220 (223) (220) - - 
รายไดท้ังสิ้น 9,004 5,483 469 401 (223) (220) 9,250 5,664 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 1,664 1,290 (85) (18)   1,579 1,272 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:          
รายไดอ่ืน       41 21 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม       288 312 
คาใชจายในการขาย       (244) (182) 
คาใชจายในการบริหาร       (203) (262) 
คาตอบแทนผูบริหาร       (27) (25) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน       31 (5) 
คาใชจายทางการเงิน       (14) (15) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (178) (42) 
กําไรสุทธิ       1,273 1,074 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอท่ี 6 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวมเปนดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2,402 2,316 575 634 - - 2,977 2,950 
สินทรัพยสวนกลาง 8,422 6,453 236 188 (214) (319) 8,444 6,322 
รวมสินทรัพย 10,824 8,769 811 822 (214) (319) 11,421 9,272 
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23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา             
รอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก 
จํากัดและจะถูกจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ 
ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 6.0 ลานบาท (2552: 5.7 ลานบาท) 

24. เงินปนผล 
เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.60 บาท 
รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 180 ลานบาท 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.45 บาท 
รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 135 ลานบาท 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีสําคัญเกี่ยวกับการซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณเปน

จํานวนเงินประมาณ 97.9 ลานบาท 

25.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 
  ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทในตางประเทศแหง

หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา บริษัทฯตกลงท่ีจะจาย
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย 

25.3 หนังสือค้ําประกนัธนาคาร 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู

เปนจํานวน 13 ลานบาท (2552: จํานวน 13 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 
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25.4 ภาษทีี่อาจจะเกิดขึ้น 
  ในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทฯไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับการ

เพิกถอนสิทธิและประโยชนในสวนของรายไดจากการจําหนายไอน้ํา สําหรับรอบปบัญชี พ.ศ. 2548 
ถึงปบัญชี พ.ศ. 2550 ปจจุบันบริษัทฯไดยื่นอุทธรณตอคําส่ังดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯได
ประมาณการจํานวนภาษีท่ีอาจเกิดขึ้นและไดบันทึกสํารองเผ่ือหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคําส่ัง
ดังกลาวเปนจํานวน 30 ลานบาท 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 
26.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมี
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืนและตั๋วเงินรับ ฝาย
บริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  การ
ใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยู
จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้ เงินใหกูยืม ลูกหนี้อ่ืนและตั๋วเงินรับท่ีแสดงอยูในงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

  

  



 22

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบ
กําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ได
ดังนี ้

 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,570 - - 102 - 1,672 0.50 - 1.95 
ลูกหนี้การคา - - - - 1,705 1,705 - 
 1,570 - - 102 1,705 3,377  
   
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - 308 167 475 2.23 - 4.37 
เจาหนี้การคา - - - - 1,282 1,282 - 
เจาหนี้คาซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ - - - - 78 78 - 
 - - - 308 1,527 1,835  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,570 - - 87 - 1,657 0.50 - 1.95 
ลูกหนี้การคา - - - - 1,640 1,640 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - - 45 - 45 2.56 
 1,570 - - 132 1,640 3,342  
   
หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้การคา - - - - 1,164 1,164 - 
เจาหนี้คาซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ - - - - 78 78 - 
 - - - - 1,242 1,242  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือขาย

สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวน
ใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน 
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 23.9 47.8 30.1513 
เจแปนเยน - 37.0 0.3705 
รูป อินเดีย - 4.0 0.6703 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี ้
   อัตราแลกเปลี่ยนตาม 

สกุลเงิน จํานวนท่ีซื้อ จํานวนท่ีขาย สัญญาของจํานวนท่ีซื้อ 
 (ลาน) (ลาน) จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย 
   (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 19.7 19.9 29.55 - 30.92 29.55 – 30.92 

26.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ันโดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ี
เหมาะสม 
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26.3 การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกจิอยางตอเนื่อง 
ตามงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 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 ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดถูกส่ังใหระงับไวเปนการช่ัวคราวตามคําส่ังของศาล
ปกครองกลางท่ีออกมาในเดือนกันยายน 2552 ตอมาเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2553 ภายหลังจากประกาศ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ประกาศฯ) ท่ีกําหนดประเภทของโครงการหรือ
กิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ศาลปกครองกลางจึงไดมีคําพิพากษาให
ยกเลิกคําส่ังเดิมขางตนท่ีมีตอทุก ๆโครงการท่ีไมอยูภายใตประกาศฯ ในเดือนกันยายน 2553 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดอนุมัติใหโครงการผลิตสองโครงการของบริษัทรวมสามารถดําเนินงาน
ตอไปไดตามปกต ิเนื่องจากโครงการของบริษัทรวมไมอยูภายใตประกาศฯดังกลาว 

28. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯลงทุนโดยการเขา
ถือหุนรอยละ 20.59 ท้ังทางตรงหรือทางออมในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซ่ึง
เปนบริษัทจํากัดความรับผิด จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร คิดเปนมูลคาไมเกิน 175 
ลานเหรียฐสหรัฐอเมริกา โดยไดมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายหุนกับผูขายในวันเดียวกัน ซ่ึงธุรกรรม
ดังกลาวมีเง่ือนไขบังคับกอนหลายประการและบริษัทฯคาดวาจะสามารถดําเนินการไดสําเร็จในเดือน
ตุลาคม 2554 หรือวันอ่ืนๆท่ีไดขยายออกไป 

29. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติให เผยแพรโดยกรรมการผูมี อํานาจของบริษัทฯแลวเ ม่ือวันท่ี                        

10 กุมภาพันธ 2554 


