
 
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2551 และ 2550 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ  
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ       
งบกระแสเงนิสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 ของบริษัท ไทย 
คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั ไทย 
คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงนิรวมระหวางกาลของบริษัทฯไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยใน
ตางประเทศหนึ่งแหงซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินระหวางกาล ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 
2550 ของบริษัทยอยดังกลาวแสดงยอดสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 จํานวน 1,089 ลานบาท   
(31 ธันวาคม 2550: 1,009 ลานบาท) ยอดรายไดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถุินายน 
2551 จํานวน 193 ลานบาทและ 330 ลานบาท ตามลําดับ (30 มิถุนายน 2550: 90 ลานบาทและ 211 ลานบาท 
ตามลําดับ) และกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดอืนสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 7 ลานบาทและ 21 
ลานบาท ตามลําดับ (30 มิถุนายน 2550: ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดอืนจํานวน 22 ลานบาท
และ 46 ลานบาท ตามลําดับ) โดยขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นแลว 
การรายงานของขาพเจาในสวนที่เกีย่วกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวม จึงถือตามรายงานการสอบ
ทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมัน่อยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมลูที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 
และการวิเคราะหเปรยีบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพยีงรายงานการสอบทานเทานัน้ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

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: 11 สิงหาคม 2551 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550

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

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,321,478           1,185,190           1,301,376           1,122,475           
ลูกหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2, 3 37,401                36,154                37,401                37,137                
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 3 1,434,408           1,163,802           1,372,437           1,137,846           
รวมลูกหนี้การคา 1,471,809           1,199,956           1,409,838           1,174,983           
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 943,569              1,138,672           789,098              984,123              
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
   เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ 39,000                2,252                  -                         -                         
   ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 68,534                88,990                27,683                59,278                
   อ่ืน ๆ 93,520                32,841                90,971                30,751                
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 201,054              124,083              118,654              90,029                
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,937,910           3,647,901           3,618,966           3,371,610           
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                         -                         668,444              668,444              
เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 1,885,649           1,622,847           706,768              706,768              
เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกัน 6 398,883              398,883              501,085              501,085              
เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 105,390              62,557                105,390              62,557                
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 2,331,056           2,295,910           1,598,692           1,572,325           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 21,550                21,803                12,482                13,088                
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,742,528           4,402,000           3,592,861           3,524,267           
รวมสินทรัพย 8,680,438           8,049,901           7,211,827           6,895,877           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 8 358,683              361,014              -                         -                         
เจาหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2 15,607                6,858                  45,702                6,858                  
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 227,916              142,120              78,026                72,152                
รวมเจาหนี้การคา 243,523              148,978              123,728              79,010                
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่
   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 66,129                66,559                -                         -                         
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 96,855                109,894              96,855                109,894              
   คาใชจายคางจาย 178,542              129,946              178,542              119,696              
   อ่ืน ๆ 50,077                64,713                28,049                45,963                
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 325,474              304,553              303,446              275,553              
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 993,809              881,104              427,174              354,563              
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิจากสวนที่
   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 70,701                104,439              -                         -                         
สํารองเผ่ือผลประโยชนพนักงาน
   เมื่อเกษียณอายุ 70,851                72,506                70,851                72,506                
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 141,552              176,945              70,851                72,506                
รวมหน้ีสิน 1,135,361           1,058,049           498,025              427,069              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 มิถุนายน 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 (23,300)              (44,855)              -                         -                         
   บริษัทรวม 5 (225,181)            (247,309)            -                         -                         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30,000                30,000                30,000                30,000                
   ยังไมไดจัดสรร 6,485,201           5,980,897           5,453,802           5,208,808           
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 7,496,720           6,948,733           6,713,802           6,468,808           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 48,357                43,119                -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 7,545,077           6,991,852           6,713,802           6,468,808           
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 8,680,438           8,049,901           7,211,827           6,895,877           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขาย 2,312,604           1,645,179           2,183,232           1,566,611           
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 145,827              77,803                -                         -                         
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ 33,765                11,387                33,765                11,387                
   ดอกเบี้ยรับ 7,365                  10,292                7,290                  10,316                
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 27,700                -                         19,008                -                         
   อ่ืน ๆ 8,003                  10,892                4,169                  2,959                  
รวมรายไดอ่ืน 76,833                32,571                64,232                24,662                
รวมรายได 2,535,264           1,755,553           2,247,464           1,591,273           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 1,940,057           1,187,140           1,830,866           1,113,393           
คาใชจายในการขายและการบริหาร 141,802              126,679              122,225              104,759              
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -                         13,859                -                         8,573                  
รวมคาใชจาย 2,081,859           1,327,678           1,953,091           1,226,725           
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 453,405              427,875              294,373              364,548              
ดอกเบี้ยจาย (6,237)                (9,829)                -                         (29)                     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 (44,224)              (70,081)              (44,225)              (70,081)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 402,944              347,965              250,148              294,438              

-                         -                         -                         -                         
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 402,114              350,684              250,148              294,438              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 830                     (2,719)                

402,944              347,965              

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.34                    1.17                    0.83                    0.98                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขาย 4,480,304           3,387,479           4,284,339           3,240,061           
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 240,675              143,446              -                         -                         
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ 33,765                26,928                33,765                26,928                
   ดอกเบี้ยรับ 14,104                18,870                13,968                18,870                
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 27,847                -                         1,289                  -                         
   อ่ืน ๆ 12,559                22,346                8,447                  10,169                
รวมรายไดอ่ืน 88,275                68,144                57,469                55,967                
รวมรายได 4,809,254           3,599,069           4,341,808           3,296,028           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 3,671,139           2,525,296           3,511,507           2,383,748           
คาใชจายในการขายและการบริหาร 248,435              250,705              215,828              206,345              
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -                         18,740                -                         17,687                
รวมคาใชจาย 3,919,574           2,794,741           3,727,335           2,607,780           
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 889,680              804,328              614,473              688,248              
ดอกเบี้ยจาย (13,450)              (21,707)              (7)                       (33)                     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 (99,472)              (128,761)            (99,472)              (128,761)            
กําไรสุทธิสําหรับงวด 776,758              653,860              514,994              559,454              

-                         -                         -                         -                         
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 774,304              659,458              514,994              559,454              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,454                  (5,598)                

776,758              653,860              

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2.58                    2.20                    1.72                    1.86                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 876,230              782,621              614,466              688,215              
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 115,822              118,682              79,620                83,911                
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (1,655)                (438)                   (1,655)                (438)                   
   คาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพ (กลับรายการ) 428                     (16,193)              -                         -                         
   เงินปนผลรับ (33,765)              (26,928)              (33,765)              (26,928)              
   สวนแบงกําไรของเงินลงทุนในบริษัทรวม (240,675)            (143,446)            -                         -                         
   (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (8,363)                1,928                  (8,363)                5,811                  
   ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนพลังงานที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 25,644                -                         25,644                -                         
   สํารองเผ่ือผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 2,931                  6,565                  2,931                  6,565                  
   คาใชจายดอกเบี้ย 13,450                21,707                7                         33                       
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 750,047              744,498              678,885              757,169              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา (262,556)            74,927                (226,492)            70,492                
   สินคาคงเหลือ 194,675              170,759              195,025              34,251                
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (76,972)              1,747                  (28,625)              (10,151)              
   สินทรัพยอ่ืน 45                       1,001                  46                       840                     
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจาหนี้การคา 94,544                (10,350)              44,717                12,147                
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14,684                28,245                15,288                20,128                
   จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (4,585)                (3,324)                (4,585)                (3,324)                
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 709,882              1,007,503           674,259              881,552              
   จายดอกเบี้ย (7,083)                (21,680)              (7)                       (28)                     
   จายภาษีเงินได (112,511)            (115,024)            (112,511)            (115,025)            
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 590,288              870,799              561,741              766,499              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 9

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปนผลรับ 33,765                26,928                33,765                26,928                
จายเพิ่มทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม -                     -                     -                     (181,327)            
เงินสดรับจากการลดลงในหุนของกิจการที่เก่ียวของกัน -                     20,037                -                     20,037                
เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (42,834)              (51,402)              (42,834)              (54,232)              
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (110,285)            (114,599)            (105,426)            (106,727)            
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,655                  438                     1,655                  438                     
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (117,699)            (118,598)            (112,840)            (294,883)            

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (2,330)                (163,732)            -                     (6,690)                
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (34,169)              (40,408)              -                     -
เงินปนผลจาย (270,001)            (210,000)            (270,000)            (210,000)            
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (306,500)            (414,140)            (270,000)            (216,690)            
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง (29,801)              (2,708)                -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 136,288              335,353              178,901              254,926              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,185,190           875,667              1,122,475           824,442              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,321,478           1,211,020           1,301,376           1,079,368           

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(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 -                        -                        (42,174)             (13,224)             -                        -                        31,995              (23,403)             
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                        -                        -                        -                        -                        (210,000)           -                        (210,000)           
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        659,458            (5,598)               653,860            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 300,000            930,000            (55,242)             (206,182)           30,000              5,342,896         48,359              6,389,831         

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 -                        -                        21,555              22,128              -                        -                        2,784                46,467              
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                        -                        -                        -                        -                        (270,000)           -                        (270,000)           
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        774,304            2,454                776,758            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 300,000            930,000            (23,300)             (225,181)           30,000              6,485,201         48,357              7,545,077         

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(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                   
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                                  -                                  -                                  (210,000)                     (210,000)                     
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                                  -                                  -                                  559,454                      559,454                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 300,000                      930,000                      30,000                        4,685,236                   5,945,236                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว) 300,000                      930,000                      30,000                        5,208,808                   6,468,808                   
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                                  -                                  -                                  (270,000)                     (270,000)                     
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                                  -                                  -                                  514,994                      514,994                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 300,000                      930,000                      30,000                        5,453,802                   6,713,802                   

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 กรุงเทพมหานคร 

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

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 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
ริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี

ของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไมมีผลกระทบอยางเปน

องบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 

1.5 
ชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน

2. 
 

และเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึง

รับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบ
ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 43 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

สาระสําคัญต

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

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใ
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
ในระหวางงวด บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
เปนไปตามปกติธุรกิจ โดยราคาของรายการดังกลาวเปนราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สําห
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2551 2550 2551 2550 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

    
- 49.4 11.3 
   

งกัน

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
ซื้อสินคา - 
  
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวขอ      

ปนสวนตนทุนการผลิต - พลังงานไอน้ํา 97.0 103.9 97.0 

 

 
 

ซื้อสินคา 7.9 - 7.9 - 
103.9 

และพลังงานไฟฟา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2551 2550 2551 2550 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

 - 119.5 51.5 
     
ซื้อสินคา -

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
ซื้อสินคา 7.9 - 7.9 - 
ปนสวนตนทุนการผลิต - พลังงานไอน้ํา 198.3 187.6 198.3 187

และพลังงานไฟฟา 
.6 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
30 มิถุนายน 

2551 
31 ธันว

2550
หนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
ริษัทยอย     
บริษัท เหลียวห

าคม 
 

ลูก
   บ
 นิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - - 1.0 
   รวมลูกหนี้การคาบริษัทยอย - - - 1.0 
   บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 ริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) บ 37.4 36.1 37.4

37.4 36.1 37.4 
.4 .1 4 

หนี้การคากิจการที่เก่ียวของก
ริษัทยอย 
บริษัท เหล

ริษัทรวม 
บริษัท อดิตยา   
วมเจาหนี้การคาบริษัทรวม  
ริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
ิษัท อเล็กซานเดรีย ค

 36.1 
   รวมลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน  36.1 
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 37 36 37. 37.1 
เจา ัน     
   บ     
 ียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 30.1 0.6 
   รวมเจาหนี้บริษัทยอย - - 30.1 0.6 
   บ     
  เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 0.2 0.6 0.2 0.6 
   ร 0.2 0.6 0.2 0.6 
   บ     
 บร ารบอน แบล็ค เอส เอ อี 
     บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

14.6 
0.8 

5.4 
0.8 

14.6 
0.8 

5.4 
0.8 

   รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 15.4 6.2 15.4 6.2 
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 15.6 6.8 45.7 6.8 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ภาระค
บ ดเขาทําสัญญา งินสินเชื่อประเภทตางๆ จา
ธ ระผูกพ รค้ําป เงินสินเช
ดังกลาว ในวงเงินสูงสุดไ ส
เหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเ
ภาระค้ําป อง
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส  อขอวงเง ื่อประเภทต
สถาบันก ินสูงส
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดั
เงินสูงสุดไมเกิน 6

ริษัทฯ พันใน ระกัน งกลาว

้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทยอย 
ริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ไ เพื่อขอวงเ ก
นาคารพาณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภา ันในกา ระกันวง ื่อ

มเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ําหรับเงินกูยืมระยะยาว และ 3.6 ลาน
งินกูยืมระยะสั้น 

ระกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทที่เกี่ยวข กัน 
 เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่ ินสินเช างๆ จาก

ารเงินในตางประเทศสองแหงในวงเง ุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0 
บ โดยบ มีภาระผูก การค้ําป สินเชื่อดั ใน

วง .3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  
3. ล

ณ วันที่ในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาโดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระหนี้และไมมี
ลูกหนี้รายไดคางชําระเกินกวา 3 เดือน 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
กอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 

หนวย พันบาท) 
การเงินเฉพาะกิ  

ูกหนี้การคา 

เงินลงทุนในบริษัทยอยประ
 ( : 
 งบ จการ

ชื่อบริษัท งทุ
 30 มิถุนายน 

2551 
ธ
255

ิถุนายน
2551 550 

    ละ  
บริษั
จําก

157 
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 รั
30 มิถุนายน 2551 และ 2550 

ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินล น 
30 มิถุนายน 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 

ราคาทุน 
31 ันวาคม  

0 
30 ม  31 ธันวาคม 

2

668,444 

 มมีเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทยอยสําห บงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. เงินลงทุนในบริษัทรวม  
5.1 รายละเอียดของเงินลง ัท

: ) 
บ ร

ทุนในบริษ

 

ริษัท 

 
 

ทล
ประเทศไทย

 เอ อี*
เงิน 

ทล  
ประเทศไทย

ภทไปเป

ากกา

รวม 

0 มิถุ

) จํ กัด 
 

30 
 14.4

 

นายน 
2551 

31 ธันว
0
าคม 
 255

รอยล
40 
30

ะ

30 
  

ลงท รวมสําหรับงวด

(หนวย

วนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
ในบริษัทรวมสําหรับงวด

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนา
2551 2

 (521) 
 241,196 
 - 

- 
240,675 

พันบาท

งินลงท
กเดือน 
น 
50 

23,471
64,167

(44,192
-

143,446 

ง

ุน 
31 ธันวาคม

2550 

 196,94
 509,82
 

706,76

ย: พันบ

ธันวาค
2550 

196,9
509,8
706,7

น 255

การเงิน วม 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
0 มิถุนายน  31 ธันวา

2551 2550
      

607,043 607
1,503,787 1,262

 - 
(225,181) (247

1,885,649 1,622

 

บ สัดสวนเงินลงทุน ราคา
น  

ท
ส เ ุน

ห
 3  นายน  31 ธันวาคม  3 ย   3 ย0 มิถุนา

2551 

196
509

706

ะกจิกา

30 มิถุ
255

 
1
5
7

คม  

564
592

-
309) 
847 

2551 2550  5
รอยละ รอยละ 

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไ   40 40 ,948 8 ,  
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส ( า 30 ,820 0 , 1  
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส 14.4  - - ) 
หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการ   - - ,  

รวม  ,768 8 ,
 

 (หนว าท) 
 งบการเงินเฉพา ร 

บริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 มิถุ นายน 

1 
31 ม 

 รอยละ   
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไ 40 96,948 48 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส ( ) จํากัด  09,820 20 

รวม 06,768 68 
(*เงินลงทุนในบริษัทดงักลาวเปลี่ยนประเ นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันในไตรมาสที่ 2 ป 2550) 

 บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจ ร ุนในบริษัท หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนาย 1 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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

บริษัท 

 
 ทุนเรียกชําระ ุน) สุทธ ิ

ือน 
ันที่ 30 มิถุนา สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

อินโดนีเซีย อินโ

8 ( 59

ษัท อดิตยา เบอรลา 1,700 
มีคัลส (ประเทศ ลานบา

2,982 2,954 547

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ งวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเด
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม ว ยน 
 2551 2550 

บริษัท พี ที อินโด         
ลิเบอรตี้ เท็กซไทล 

42.5 
ลานรูเปย

42.5 
ลานรูเปย

ดนีเซีย 

1,281 1,426 379 476 882 35 1)  

บริ
เค
ไทย) จํากัด  

ท 
1,700 

ลานบาท 
8,635 7,194 3,562 4,139 507  

บริษัท อเล็กซานเดรีย 
ไฟเบอร เอส เอ อี* 

- - - - -  - 643 - (81) 

(*เงินลงทุนในบริษัทดังกล ี่ยนประเภทไปเปนเงินล ในไตร

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรว วมอยูใน รขาดทุ ําหรั ือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 คํานวณขึ้นจากงบ
ก สอบบัญชีของบริษัทดัง าว 

 -

าวเปล งทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน มาสที่ 2 ป

นรวมส

 2550) 

มซึ่งร งบกําไ บงวดหกเด
ารเงินที่สอบทานแลวโดยผู กล
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. ัน 
รที่เกีย่วของกันประกอบดวยเงินลงทนุในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี ้

  (หนวย: พันบาท) 
 สัด ุน 

เงิน
เงิน

ลงทุน
ลงทุน

ในก
ในก

จิกา
จิกา

รที่เก่ียวของก

สวนเงินลงท

  
านเดรีย
อกซี่ แอนด
กัด 
ริลิค ไ

 ไฟเบ
 

ฟเบอ

อร เอส
อัลลาย

ร จํากัด

 เอ อี 

 

และอ ณ 

1 สรุปไดด
 

งบการ
2,2

1
(1

2,3

วด – 
หรับงว

ราคาท
ด 

ุน 
อมราคาส
งจาก
สุทธิต

การแปลงค
ัญชี ณ ี่ 30 ม 551 

สั้นจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัที่ 30 51 แล

30 มิถุนายน 2 าคม 25

361,01
358,6 361,01

ถาบันกา นของบริษัทยอยแหงห ึ่งจําน

งบการเงินรวม 
31 ธัน

255

223,
398,

กเดือน

นรวม 
,910 
,387 
,220) 

,056 

 31 ธันวาคม

งบการเ
 30 มิถุนา

น 238 ลาน

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
30 มิถุนายน 

2551 
วาคม 
0 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

 รอยละ รอยละ     
บริษัท อเล็กซ 14.40 14.40 163,754 163,754 265,956 265,956 
บริษัท ไทย อีพ ด          
โปรดักส จํา

 
19.88 

 
19.88 11,925 11,925 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 และอุปกรณสําหรับงวดห สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

255 ังนี ้
 (หนวย : พันบาท) 

 เงิ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 95 1,572,325 
ซื้อเพิ่มระหวางง 09 104,528 
คาเสื่ ํา 14 (78,161) 
ผลตา างบการเงิน 39,979 - 
มูลคา ามบ  วันท ิถุนายน 2 31 1,598,692 

8. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 เงินกูยืมระยะ  มิถุนายน 25 ะ  2550 ประกอบดวย 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งินเฉพาะกิจการ 
 551 31 ธันว 50

(ตรวจสอบแลว) 
ยน 2551 31 ธันวาคม 2550 

(ตรวจสอบแลว) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 358,683 4 - - 
รวม 83 4 - - 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากส รเงิ น ว บาท ค้ําประกันโดย
บริษัทฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินกูยืมระยะยาว 
 งแหงใน

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ โดย งินกูยืมกอนแรกมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เปน
3.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอัตรา R บวกรอยล วนเงินกูก
คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ลา หร ัตร LIB
บวก 0.75 ตอป เงินกูยืมดังกลา ะคืนเป งวด งว รึ่งป ค ํา ภายใน

ี่สองค้ําป  

ระหวางกาลของบริษัทฯ ณขึ้น รสุท าษีเงิ หรับง
หลังจากบวกกลับและหักออกดวยค ชจายและ ายได ไไมอ หถือ จายแ
รายไดในการคํานวณภาษีคูณดวยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว 

11. เงินปนผล 

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชยสอ
เ จํานวน 

ดอกเบี้ย SIBO ะ 1.25 ตอป ส อนที่สองมียอด
 2551 เปนจํานวน 0.7 

นราย
นเหรียญส ัฐฯ ซ่ึงมีอ

รบกําหนดช
าดอกเบี้ย OR 

ป วชําร ดละค ระคืน
2554 โดยเงินกูยืมกอนท ระกันโดยบริษัทฯ

10. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานว จากกําไ ธิกอนภ นไดสํา วด

าใ ร ตางๆที่ นุญาตใ เปนราย ละ

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย  เงินปนผลจายตอห
(พันบาท) 

ุน 
(บาท) 

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2550 210,000 0.70 

รวมเงินปนผลป 2550  
    

ับป 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 
29 เมษายน 2551 270,000 

เงินปนผลประจําป สําหร

รวมเงินปนผลป 2551  

210,000 0.70 

0.90 
270,000 0.90 

12. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตาม สวนงาน 

สวนงานทางภูมิศาสตรหลักทั้งในประเทศและตางประเทศ  
  

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยดําเนิน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนดังนี้ 
 ( บาท) 
 

หนวย: ลาน
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 25
       

จากการขาย 2,183 1,567 129 

 
  
 50 
  
รายได 79 - - 2,312 1,646 

ได - ราย ระหวางสวนงาน - 33 51 (33) (8) - - 
รายไดทั้งสิ้น 2,183 1,567 162 87 (33) (8) 2,312 1,646 
กําไรจ 332 
รายได  
   รายไ   49 32 

วน บริษัทรวม       146 77 
าไร อัตราแลกเปลี่ยน       37 (14) 

   ดอกเบี้ยจาย    ) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล      

ากการดําเนินงานตามสวนงาน 220 349 1 (17) - - 221 
และคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
ดอื่น     

   ส แบงกําไรของ
   กํ (ขาดทุน)จาก

   (6) (9
 (44) 

ุทธิสําหรับงวด    

ขอมูลทางการเงินจํา ยอยเปน
าท

งบการเงินรวมสําหรับงว
วนงาน การตัดบัญ

ใ ะหวางกัน รวม 

(70) 
กําไรส    403 348 

 แนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัท ดังนี้ 
 (หนวย: ลานบ ) 
 ดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
 ส สวนงาน ราย ชี  
 นประเทศ ตางประเทศ ร  งบการเงิน
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

      
รายได 388 
รายได

   
จากการขาย 4,284 3,240 196 148 - - 4,480 3,
ระหวางสวนงาน - - 103 51 (103) (51) - - 

รายไดทั้งสิ้น 4,284 3,240 299 199 (103) (51) 4,480 3,388 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 556 650 4 (38) - - 560 612 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:          
   รายไดอื่น       60 68 
   สวนแบงกําไรของบริษัทรวม       241 143 
   กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน       28 (19) 
   ดอกเบี้ยจาย       (13) (21) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (99) (129) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด       777 654 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 2 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําห

(ห วย: ลานบาท) 
งินรวม  

รับงบดุลรวม เปนดังนี้ 
 น
 งบการเ
 สวน ส รายการตัดบัญ  

ในประเทศ 
งาน วนงาน ชี 

 วางก
 30 มิถุนายน 

2551 
31 ธันว

255
าคม
0 

30 มิ
2
ถุนายน
551 

 31 ธันวาคม
2550 

30 มิถุนายน
2551 

 คม 0 มิถุนาย
2551 

31 ธันวา
2550 

คม

       
อุปกรณ - สุทธิ 1,598 1,572 733 724  6 

4 

  
ที่ดิน อาคารและ - - 2,331 2,29
สินทรัพยสวนกลาง 5,61 5,  ) 6) 6,349 5,754 
รวมสินทรัพย 7,212 6,  ) 6) 8,680 8,05

3. ภาระ ขึ้
3.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจาย  

 ณ วันท ีรายจ า
เครื่องจักร 

ตางประเทศ ระห ัน งบการเงินรวม 
31 ธันวา

2550 
3 น 

324 1,140 766 (405 (33
896 1,873 1,490 (405 (33 0 

1 ผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิด น 
1 ฝายทุน
 ี่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯม ายฝ ยทุนจํานวนเงิน 247.9 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อ

13.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 
  ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทในตางประเทศแหง

หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือด จาย
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โ เปนอัตรา งยอดข

13.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯม ังสือค ประกันท ิษ  คงเหลืออยู

เงิน 13 ลานบาท แ  ธันวาคม 2550: 13 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ าระ ทา
ารตามปกติธุรกิจของบริษัท ละบ ยอย 

1 มือทางการเงิน 
 ามเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ี่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจาก ื้อหร ขาย

ูยืมเงินเปนเงินตราต งประเท  บริษัทฯไดตกลงท ัญญาซ ขายเงินตราตางประเทศ
ีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเ นเครื่อง ิหารความเสี่ย

 

านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา บริษัทฯตกลงที่จะ
ดยคํานวณ รอยละขอ าย 

ีหน ้ํา ี่ออกโดยธนาคารในนามบร ัทฯ
เปนจํานวน ละ (31 ภ ผูกพัน ง
ปฏิบัติบางประก ฯแ ริษัท

4. เคร่ือง
บริษัทฯและบริษัทยอยมีคว ยนท การซ ือ
สินคาและการก า ศ ําส ื้อ
ลวงหนา ซ่ึงสวนใหญม ป มือในการบร ง 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม 

สกุลเงิน จํานวนที่ซ้ือ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ 
 (ลาน)  
เหรียญสหรัฐฯ 45.0  - 33.6200 
ยูโร 0.3 48.17
เยน 155.0 0.3068 - 0.3167 

15. การอนุมัติงบการเงินระ งกาล 
 าลน อนุม อกโดย กรรม ริษัทฯเม วันที่ 11 ส หาคม  
 
 

31.4280
00 - 48.6700 

หวา
งบการเงินระหวางก ี้ไดรับ ัติใหอ คณะ การบ ื่อ ิง  2551
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