
 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 



 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550  
ของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ  
งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินรวมระหวางกาลของบริษัทฯไดรวม            
งบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศหนึ่งแหงซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินระหวางกาล        
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 ของบริษัทยอยดังกลาวแสดงยอดสนิทรัพยรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2551 จํานวน 964 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 1,009 ลานบาท) ยอดรายไดสําหรับงวดสามเดือนสิน้สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2551 จํานวน 137 ลานบาท (31 มีนาคม 2550: 121 ลานบาท) และกาํไรสุทธิสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 14 ลานบาท (31 มีนาคม 2550: ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดอืน
จํานวน 24 ลานบาท) โดยขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีของบริษัทยอยนัน้แลว การ
รายงานของขาพเจาในสวนทีเ่กี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวม จึงถือตามรายงานการสอบทาน
ของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมัน่อยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมลูที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 
และการวิเคราะหเปรยีบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพยีงรายงานการสอบทานเทานัน้ 
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ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตใุหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท ไทย คารบอน
แบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด 
(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมเีงื่อนไขจากการ
ตรวจสอบของขาพเจาและโดยอาศัยรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนตามรายงานลงวนัที่  27 กุมภาพนัธ 2551  
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ เปนสวนหนึ่ง
ของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่น
ใดภายหลังจากวันทีใ่นรายงานนั้น 

 

 

 

ณรงค  พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2551 
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,000,570           1,185,190           929,201              1,122,475           
ลูกหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2, 3 34,465                36,154                35,448                37,137                
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 3 1,415,511           1,163,802           1,355,817           1,137,846           
รวมลูกหนี้การคา 1,449,976           1,199,956           1,391,265           1,174,983           
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,305,749           1,138,672           1,214,116           984,123              
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
   เงินจายลวงหนาคาซ้ือวัตถุดิบ 30,920                2,252                  30,920                -                         
   ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 95,630                88,990                57,027                59,278                
   อ่ืน ๆ 67,054                32,841                64,154                30,751                
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 193,604              124,083              152,101              90,029                
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,949,899           3,647,901           3,686,683           3,371,610           
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                         -                         668,444              668,444              
เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 1,696,183           1,622,847           706,768              706,768              
เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกัน 6 398,883              398,883              501,085              501,085              
เงินจายลวงหนาคาซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 60,656                62,557                60,656                62,557                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 2,285,137           2,295,910           1,596,821           1,572,325           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 20,575                21,803                12,165                13,088                
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,461,434           4,402,000           3,545,939           3,524,267           
รวมสินทรัพย 8,411,333           8,049,901           7,232,622           6,895,877           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 8 337,570              361,014              -                         -                         
เจาหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2 1,248                  1,456                  5,457                  2,031                  
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 168,653              147,522              107,031              76,979                
รวมเจาหนี้การคา 169,901              148,978              112,488              79,010                
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่
   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 62,237                66,559                -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 165,718              111,069              165,141              109,894              
   คาใชจายคางจาย 123,013              129,946              123,013              119,696              
   อ่ืน ๆ 51,331                63,538                29,242                45,963                
รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 340,062              304,553              317,396              275,553              
รวมหนี้สินหมุนเวียน 909,770              881,104              429,884              354,563              
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่
   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 97,657                104,439              -                         -                         
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงาน
   เมื่อเกษียณอายุ 69,084                72,506                69,084                72,506                
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 166,741              176,945              69,084                72,506                
รวมหนี้สิน 1,076,511           1,058,049           498,968              427,069              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000              300,000              300,000              300,000              
สวนเกินทุน
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 930,000              930,000              930,000              930,000              
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
   บริษัทยอย (53,126)              (44,855)              -                         -                         
   บริษัทรวม 5 (268,820)            (247,309)            -                         -                         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30,000                30,000                30,000                30,000                
   ยังไมไดจัดสรร 6,353,087           5,980,897           5,473,654           5,208,808           
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 7,291,141           6,948,733           6,733,654           6,468,808           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 43,681                43,119                -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 7,334,822           6,991,852           6,733,654           6,468,808           
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,411,333           8,049,901           7,232,622           6,895,877           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขาย 2,167,700           1,742,300           2,101,107           1,673,450           
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 94,848                65,643                -                         -
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ -                         15,541                -                         15,541                
   ดอกเบี้ยรับ 6,739                  8,578                  6,678                  8,554                  
   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 147                     -                         -                         -                         
   อ่ืน ๆ 4,556                  11,454                4,278                  7,210                  
รวมรายไดอ่ืน 11,442                35,573                10,956                31,305                
รวมรายได 2,273,990           1,843,516           2,112,063           1,704,755           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 1,721,573           1,338,156           1,661,621           1,270,355           
คาใชจายในการขายและบริหาร 116,142              124,026              103,113              101,586              
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                         4,881                  27,229                9,114                  
รวมคาใชจาย 1,837,715           1,467,063           1,791,963           1,381,055           
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 436,275              376,453              320,100              323,700              
ดอกเบี้ยจาย (7,213)                (11,878)              (7)                       (4)                       
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 (55,248)              (58,680)              (55,247)              (58,680)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 373,814              305,895              264,846              265,016              

-                         -                         -                         -                         
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 372,190              308,774              264,846              265,016              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 1,624                  (2,879)                

373,814              305,895              

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.24                    1.03                    0.88                    0.88                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

 
 

 
 
 

 6



 
 

 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 429,062              364,575              320,093              323,696              
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 59,094                59,935                41,231                42,425                
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (479)                   (438)                   (479)                   (438)                   
   กลับรายการคาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ (1,473)                (11,368)              -                         -
   เงินปนผลรับ -                         (15,541)              -                         (15,541)              
   สวนแบงกําไรของเงินลงทุนในบริษัทรวม (94,848)              (65,643)              -                         -
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 13,725                1,063                  33,235                2,888                  
   กําไรจากสัญญาแลกเปล่ียนพลังงานที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (9,509)                -                         (9,509)                -                         
   สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 1,465                  2,188                  1,465                  2,188                  
   คาใชจายดอกเบี้ย 7,213                  11,878                7                         4                         
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 404,250              346,649              386,043              355,222              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา (280,006)            90,880                (245,385)            82,386                
   สินคาคงเหลือ (165,603)            (255,173)            (229,993)            (332,465)            
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (69,522)              33,329                (62,074)              22,204                
   สินทรัพยอ่ืน 1,157                  1,088                  923                     964                     
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจาหนี้การคา 20,923                (621)                   33,478                12,920                
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (9,635)                (12,945)              (3,895)                (15,179)              
   จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (4,887)                (821)                   (4,887)                (821)                   
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (103,323)            202,386              (125,790)            125,231              
   จายดอกเบี้ย (8,871)                (8,218)                (7)                       (4)                       
   จายภาษีเงินได -                         (276)                   -                         (276)                   
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (112,194)            193,892              (125,797)            124,951              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปนผลรับ -                         15,541                -                         15,541                
จายเพิ่มทุนในบริษัทยอยเพ่ิมเติม -                         - -                         (146,091)            
เงินสดรับจากการลดลงในหุนของกิจการที่เก่ียวของกัน -                         20,037                -                         20,037                
เงินจายลวงหนาคาซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น (2,229)                (12,662)              (2,229)                (12,662)              
ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (67,590)              (57,927)              (65,727)              (57,586)              
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 479                     438                     479                     438                     
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (69,340)              (34,573)              (67,477)              (180,323)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
   เพิ่มขึ้น (ลดลง) (23,443)              (50,597)              -                         8,494                  
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -                         (2,407)                -                         -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (23,443)              (53,004)              -                         8,494                  
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้น 20,357                3,133                  -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (184,620)            109,448              (193,274)            (46,878)              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,185,190           875,668              1,122,475           824,442              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,000,570           985,116              929,201              777,564              

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตรวจสอบแลว) 300,000           930,000           (13,068)               (192,958)          30,000             4,893,438          21,962             5,969,374        
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                       -                       (36,380)               (30,104)            -                       -                        28,082             (38,402)            
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด -                       -                       -                          -                       -                       308,774             (2,879)              305,895           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 300,000           930,000           (49,448)               (223,062)          30,000             5,202,212          47,165             6,236,867        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว) 300,000           930,000           (44,855)               (247,309)          30,000             5,980,897          43,119             6,991,852        
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                       -                       (8,271)                 (21,511)            -                       -                        (1,062)              (30,844)            
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                       -                       -                          -                       -                       372,190             1,624               373,814           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 300,000           930,000           (53,126)               (268,820)          30,000             6,353,087          43,681             7,334,822        

-                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
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ว)

)

- 

 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแล

(หนวย: พันบาท

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ สวนเกิน
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตรวจสอบแลว) 300,000                  930,000                  30,000                    4,335,782               5,595,782               
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             265,016                  265,016                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 300,000                  930,000                  30,000                    4,600,798               5,860,798               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว) 300,000                  930,000                  30,000                    5,208,808               6,468,808               
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             264,846                  264,846                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 300,000                  930,000                  30,000                    5,473,654               6,733,654               

                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

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

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ขอมูลบริษัท  

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีภูมิลําเนา         
ในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศโดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ     อําเภอ
เมือง จังหวัดอางทอง และมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 888/122,128 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลิน
จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด
เชนเดียวกับงบการเงินประจําป 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
ิษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี

บที่ 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการ
ที่ 41 และฉบับที่ 51 ไมมีผลกระทบอยางเปน

องบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 

1.5 
ชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน

 2550  

2. 
 

และเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึง

) 
าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบร
ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 43 และฉบั
บัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับ
สาระสําคัญต

1.4 เกณฑในการจั
งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใ
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
ในระหวางงวด บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
เปนไปตามปกติธุรกิจ โดยราคาของรายการดังกลาวเปนราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

   (หนวย : ลานบาท
 สํ
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2551 2550 2551 2550 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว  

   
)    

- 70.1 40.2 
องกัน

ซื้อสินคา - 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข      

าน   0.6 94.4 90.6 

  

ปนสวนตนทุนการผลิต – พลังง 94.4 9
ไอน้ํา และพลังงานไฟฟา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: ลาน
งบการเงินรวม 

 บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
   บ
 

ริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 1.0 
วมลูกหนี้การคาบริษัทยอย - - 1.0 
ริษัทท่ีเก่ียวของกัน    

1.0 
   ร 1.0 
   บ  
 น) 34.4 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาช

วมลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของก
36.1 34.4 36.1 

   ร ัน 34.4 36.1 34.4 36.1 
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 34.4 36.1 35.4 

หนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 
37.1 

เจา     
   บ     
 - 

ริษัทยอย 
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - 4.2 0.6 

   รวมเจาหนี้บริษัทยอย - - 4.2 
ริษัทรวม    
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  0.4 0.6 0.4 
วมเจาหนี้การคาบริษัทรวม 0.4 0.6 0.4 
ริษัทท่ีเก่ียวของ

0.6 
   บ  
 0.6 
   ร  0.6 
   บ กัน     
 บ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 0.8 ริ 0.8 0.8 

0.8 0.8 0.8 
1.2 .4 5.4 

 
บ า คารบอน จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพ ินสินเ างๆ
ธ าณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภาระ ันในการค ะกันวงเงิน ื่อ
ด  ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา าหรับเงินกูยืมระยะยาว และ 3.6 าน
เ ยืมระยะส
ภาร อใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ริษัท เหลียวหนิง เบอรล ื่อขอวงเง ชื่อประเภทต  จาก
นาคารพ ผูกพ ้ําปร สินเช
ังกลาว ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 สํ ล
หรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกู

ะค้ําประกันวงเงินสินเชื่
ั้น 

0.8 
   รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 0.8 
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 1 2.0 

ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทยอย

 
อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก

สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเชื่อดังกลาวใน
วงเงินสูงสุดไมเกิน 6.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

บริษัท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. 
ดคงเหลือของลูกหนี้การคาโดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระหนี้และไมมี

ลูกหนี้รายไดคางชําระเกินกวา 3 เดือน 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
กอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 

หนวย พันบาท) 
การเงินเฉพาะกิ  

ลูกหนี้การคา 
ณ วันที่ในงบดุล ยอ

เงินลงทุนในบริษัทยอยประ
 ( : 
 งบ จการ

ชื่อบริษัท งทุ
 31 มีนาคม 

2551 
ธ
255

ีน
2551 550 

 
1

   ละ  
บริษั
จําก

57 
นมินบิจีน 

157 
ลานเรนมินบิจีน 

89 9 469 9 

บริษั
ดีอ

1.9 ลานเหรียญ
เม็กซิโก 

1.9 ลานเหรียญ
เม็กซิโก 

98 98 5,975 75 

รวมเ ล    444 

รอยละ รอย  
ท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน 
ัด ลานเร

8 662, 662,46

ท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ 
ี ซี วี 

5,9

งิน งทุนในบริษัทยอย  668,

บริษัทฯไ ร ือ ี่ 3
2551 และ 2550 

ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินล น 
31 มีนาคม  

2551 
31 ธันวาคม 

2550 

ราคาทุน 
31 ันวาคม  

0 
31 ม าคม 31 ธันวาคม 

2

668,444 

 มมีเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทยอยสําห ับงวดสามเด นสิ้นสุดวันท 1 มีนาคม 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. เงินลงทุนในบริษัทรวม  
5.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

: ) 
 งบก  

(หนวย

 (ขาดทุน) จาก
มสําหรับงวดส
วันที่ 31 มีนา

2

33 
89,115 

พันบาท

งินลงทุ
ารเงินรวม

าตามบั

ันวาค
2550 

196,
509,

48
20

96
1,351,707  

- 
706,768 83 

หนวย: พันบาท) 

2550 

509,820 

1 มี และ 0 

บริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค ญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
สว
ใ

  

4 
1,262,592 

9) 
7 

นแบงกํา
นบริษัท

สิ้น
2551 

ไร เ น
รว ามเดือน 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 ม 31 ธ ม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม สุด คม ีนาคม  
551 

196,948
509,820

706,768

การ 

มีนาคม
2551 

196,9
509,8
706,7

วันที่ 

 2551 2550 2 2551 2550 550 
 รอยละ รอยละ       

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล  40 40  9  613,2  607,56 5,7 12,709 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 30 30  8 83,918 
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี* 14.4 14.4 - - - - - (30,984) 
หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   - (268,820) (247,30 - - 

รวม    1,696,1 1,622,84 94,848 65,643 
 

 (
 งบการเงินเฉพาะกจิ

บริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
 31 มีนาคม  

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31   31 ธันวาคม 

 รอยละ รอยละ   
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล  40 40 48 196,948 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 30 30 20 

รวม   68 706,768 
(*เงินลงทุนในบริษัทดงักลาวเปลี่ยนประเภทไปเปนเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันในไตรมาสที่ 2 ป 2550) 

 บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 3 นาคม 2551  255
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5.2 ขอมูลทางการเงินโดยสร ุปของบริษัทรวม 
     (หนวย: ลานบาท) 
 สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับ กําไร (ขาดท

บริษัท 

 
 ทุนเรียกชําระ ุน) สุทธ ิ

ือน 
วันที่ 31 มีนาค สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

อินโดนีเซีย อินโ

4 1 31

ษัท อดิตยา เบอรลา 1,700 
มีคัลส (ประเทศ ลานบา

2,982 2,503 280

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ งวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเด
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม ม 
 2551 2550 

บริษัท พี ที อินโด ลิ
เบอรตี้    เท็กซไทล 

42.5 
ลานรูเปย

42.5 
ลานรูเปย

ดนีเซีย 

1,342 1,426 480 476 446 04 4  

บริ
เค
ไทย) จํากัด  

ท 
1,700 

ลานบาท 
7,852 7,194 3,302 1,997 298  

บริษัท อเล็กซานเดรีย 
ไฟเบอร เอส เอ อี* 

- - - - -  - 288 - (32) 

(*เงินลงทุนในบริษัทดังกล ี่ยนประเภทไปเปนเงินลงทุนในก องกันในไตรมาสที่ 2 ป

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรว วมอยูใน รขาดทุ ําหรั ือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 คํานวณขึน้จากงบ
ก สอบบัญชีของบริษัทดัง าว 

 -

าวเปล ิจการที่เกี่ยวข  2550) 

มซึ่งร งบกําไ นรวมส บงวดสามเด
ารเงินที่สอบทานแลวโดยผู กล
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. ัน 
รที่เกีย่วของกันประกอบดวยเงินลงทนุในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี ้

  (หนวย: พันบาท) 
 สัด ุน 

เงิน
เงินล

ลงทุน
งทุน

ในก
ในก

จิการ
จิกา

ที่เก่ียวของก

สวนเงินลงท

  
นเดรีย
อกซี่ แอนด
กัด 
ริลิค ไ

 ไฟเบ
 

ฟเบอ

อร เอส
อัลลาย

ร จํากัด

 เอ อี 14.40 

 

และอ ณ 

1 สรุปไดด
 

งบการ
2,2

(

2,2

วด - ร
หรับงว

าคาท
ด 

ุน 

งจาก
สุทธิต

การแปลงค
ัญชี ณ ี่ 31 ม 51 

สั้นจ
สั้นจา นการเงิน 

 
ณ วนัที่ 31 1 และ

31 มีนาคม 2 าคม 25

361,01
337,570 361,01

ถาบันกา นของบริษัทยอยแหงห ึ่งจําน

งบการเงินรวม 
31 ธัน

255
 

163,

11,
223,
398,

ามเดือ

นรวม 
,910 

,023) 

,137 

1 ธันวาคม 2550 

งบการเ
 31 มีนาค

น 224 ลาน

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม  

2551 
วาคม 
0 

31 มีนาคม  
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

 รอยละ รอยละ    
บริษัท อเล็กซา 14.40 162,754 754 265,956 265,956 
บริษัท ไทย อีพ ด          
โปรดักส จํา

 
19.88 

 
19.88 11,925 925 11,925 11,925 

บริษัท ไทย อค 15.98 15.98 223,204 204 223,204 223,204 
   398,883 883 501,085 501,085 

7. ท่ีดิน อาคาร ุปกร
 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดส นสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

255 ังนี ้
 (หนวย : พันบาท) 

 เงิ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 95 1,572,325 
ซื้อเพิ่มระหวางง 67,590 65,727 
คาเสื่อมราคาสํา 59 (41,231) 
ผลตา างบการเงิน (19,340) - 
มูลคา ามบ  วันท ีนาคม 25 85 1,596,821 

8. เงินกูยืมระยะ ากสถาบนัการเงิน 
 เงินกูยืมระยะ กสถาบั  มีนาคม 255  3 ประกอบดวย 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งินเฉพาะกิจการ 
 551 31 ธันว 50

(ตรวจสอบแลว) 
ม 2551 31 ธันวาคม 2550 

(ตรวจสอบแลว) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 337,570 4 - - 
รวม 4 - - 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากส รเงิ น ว บาท คํ้าประกันโดย
บริษัทฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินกูยืมระยะยาว 
 งแหงใน

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินกูยืมกอนแรกมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เปนจําน
ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอัตราดอ  บวกรอยละ วนเงินกูก
คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม จํา าน หร ตร LIB
บวก 0.75 ตอป เงินกูยืมดังกลา ะคืนเป งวด งวดละครึ่งป ค ํา ภายใน

ี่สองค้ํา โดยบ  

ระหวางกาลของบริษัทฯ ณขึ้น รสุท าษีเงิ หรับง
หลังจากบวกกลับและหักออกดวยค จายและ ายได ไไมอ หถือเ จายแ
รายไดในการคํานวณภาษีคูณดวยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว 

1. 
 ยอยดําเนินกิจการในธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยดําเนิน

สวนงานทางภูมิศาสตรหล ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรของบริ อย

 ( วย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 3   

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชยสอ
วน 4.3

กเบี้ย SIBOR 1.25 ตอป ส อนที่สองมียอด
 2551 เปน นวน 0.8 ล

นราย
เหรียญส ัฐฯ ซ่ึงมีอั

รบกําหนดช
าดอกเบี้ย OR 

ป วชําร ระคืน
2554 โดยเงินกูยืมกอนท ประกัน ริษัทฯ

10. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานว จากกําไ ธิกอนภ นไดสํา วด

าใช ร ตางๆที่ นุญาตใ ปนราย ละ

1 การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
บริษัทฯและบริษัท

ัก
ษัทฯและบริษัทย เปนดังนี้ 

หน
1 มีนาคม

 ี 
ศ 

2551 2550 50 255

 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญช  
 ในประเทศ ตางประเท ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2550 2551 2551 25 1 2550 

        
ยได 1 1,673 67 69 - - 2,168 1,742 

รายได

 
รา จากการขาย 2,10

ระหวางสวนงาน - - 70 43 (70) (43) - - 
รายไดทั้งสิ้น 101 2, 2,168 1,742

301 3 - 330 280 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:          
   รายไดอื่น   
   สวนแบงกําไรของบริษัทรวม     6 
   ขา       - (5) 
   ดอ าย       (7) 2) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (55) 

     11 36
  95 6

ดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กเบี้ยจ (1

1,673 137 112 (70) (43)  
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 327 (21) - 

(59) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด       374 306 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ

 ลานบาท) 
 

งบการเงินขอ 2 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม เปนดังนี้ 

(หนวย: 
งบการเงินรวม  

สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550 

31 มีนาคม 

 
 ม 
 

2551 2551 
31 ธันวาคม

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม

2550 
         
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,597 1,572 688 724 - - 2,285 2,296 
สินทรัพยสวนกลาง 5,636 5,324 833 766 (343) (336) 6,126 

ทรัพย 7,233 6,896 1,521 1,490 (343) (336) 8,411 

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

5,754 
รวมสิน 8,050 

12. 

 

2.2 
ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทในตางประเ
หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดาน าย
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดย นอัตรารอยละของยอดขาย

12.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 
 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ือ กันท โดยธ คารในน บริษัท คง ยู

ลานบาท และ (31 นวาคม 50: 1 านบาท ึ่งเกี่ย งกับภาระผูกพันทาง
ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษ ย 

1
 ละบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอ เกี่ยวเน จากการซื้อหรื ย

เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯได กลงทําส ื้อขายเงินตราตางประเทศ
มีอายุสัญญาไมเ ึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบร ารความ ี่ยง 

 

12.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 249 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อ

เครื่องจักร 
1 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 

ทศแหง
เทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา บริษัทฯตกลงที่จะจ

คํานวณเป  

 ณ วันที่ 31 มีหนังส ค้ําประ ี่ออก นา าม ฯ เหลืออ
เปนจํานวนเงิน 13 ธั  25 3 ล ) ซ วเนื่อ
ปฏิบัต ัทยอ

3. เคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทฯแ ัน ื่อง อขา
สินคาและการกูยืมเงิน ต ัญญาซ
ลวงหนา ซ่ึงสวนใหญ กินหน ิห เส
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

อัตราแลกเปลี่ยนตาม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

  
สกุลเงิน จํานวนที่ซ้ือ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ 

 (ลาน)  
เหรียญสหรัฐฯ 16.9 31.160
ยูโร 0.3 48.1700 – 48.6700 
เยน 0 0 .3

 ปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ
 ามเสี่ยงจากการเปลี่ยนแป องราค ุดิบ บ ไดเขา ี่ยน าน 

(energy swap contract) ระยะสั้นเปนครั้งคราวกับคูสัญญาที่เชื่อถือได ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 
หลือดังตอไปนี้ 

0 – 32.5170 

13 .0 .3068 - 0 125 

ความเสี่ยงจากการเ  
เพื่อลดคว ลงข าวัตถ ริษัท ทําสัญญาแลกเปล พลังง

บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนพลังงานคงเ

ชนิดสัญญา ปริมาณ ราคาที่บริษัทตกลงขาย/ซ้ือ 

เชื้อเพลิง Platts 3% 28,750 บารเรล 44.70 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตอบารเรล 

14. 
 ัติใหจายเงินปนผลใหแก      

50 ในอัตราหุนละ 0.9 บาท เปนเงิน 270 ลานบาท โดยจะจายใหแก           

15. 
 บริษัทฯเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 

ขาย น้ํามันดิบ WTI 12,625 บารเรล 58.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตอบารเรล 
ขาย น้ํามัน

USGC NO.6 
ซ้ือ Crack spreads 50,000 ลานบีทีย ู 31.30 เหรียญสหรัฐอมริกา ตอลานบีทีย ู

เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนไดมีมติอนุม
ผูถือหุนจากกําไรของป 25
ผูถือหุนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการ
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