
 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 



 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ   
เกาเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ       
งบกระแสเงนิสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ของบริษัท ไทย คารบอน
แบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย คารบอน
แบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบ
ทานของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัทฯไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึง่ซึ่งสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินระหวางกาลของบริษัทยอยดังกลาวแสดงยอดสินทรพัยรวม ณ วนัที่ 30 
กันยายน 2552 จํานวน 853 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: จํานวน 1,047 ลานบาท) ยอดรายไดรวมสําหรับ
งวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 143 ลานบาทและ 273 ลานบาท ตามลําดับ 
(30 กันยายน 2551: จํานวน 169 ลานบาทและ 499 ลานบาท ตามลําดับ) และขาดทุนสทุธิสําหรับงวดสาม
เดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 45 ลานบาทและ 104 ลานบาท ตามลําดับ        
(30 กันยายน 2551: ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนจํานวน 0.1 ลานบาทและกําไรสุทธิสําหรับงวดเกา
เดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั 21 ลานบาท ตามลําดับ) ขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น
แลว การรายงานของขาพเจาในสวนทีเ่กีย่วกับบริษัทยอยดังกลาวซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม ไดถือตาม
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

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

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขจากการตรวจสอบ
ของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 งบดุลรวมและงบดุล
เฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี ้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจา
ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันทีใ่น
รายงานนั้น 

ณรงค  พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2552 
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551  30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551

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

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 879,647              311,096              865,139              238,769              
เงินลงทุนชั่วคราว 181,668              -                         175,000              -                         
ลูกหนี้การคา
   กิจการที่เกี่ยวของกัน 2, 3 43,173                29,179                43,173                43,470                
   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3 1,090,617           1,178,674           1,077,722           1,115,615           
รวมลูกหนี้การคา 1,133,790           1,207,853           1,120,895           1,159,085           
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4 943,482              1,540,793           865,759              1,464,922           
สินทรัพยจากตราสารอนุพันธ - สัญญาแลกเปล่ียนสินคา 15 38,235                -                         38,235                -                         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
   ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 27,568                100,463              13,889                98,760                
   อ่ืน ๆ 49,115                73,182                23,471                54,883                
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 76,683                173,645              37,360                153,643              
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,253,505           3,233,387           3,102,388           3,016,419           
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                         -                         671,865              671,865              
เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 2,129,816           1,861,224           720,388              706,768              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 386,958              386,958              489,160              489,160              
เงินจายลวงหนาคาซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ 38,898                88,101                38,898                88,101                
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 2,917,132           2,851,439           2,262,120           2,108,856           
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8,483                  10,548                8,458                  10,441                
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 12,669                13,581                1,049                  1,409                  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,493,956           5,211,851           4,191,938           4,076,600           
รวมสินทรัพย 8,747,461           8,445,238           7,294,326           7,093,019           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)
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งบดุล (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551  30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551

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

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 341,515              373,176              -                         -                         
เจาหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2 4,473                  33,523                47,155                95,253                
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 155,567              190,262              70,510                83,251                
รวมเจาหนี้การคา 160,040              223,785              117,665              178,504              
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 10 66,050                68,801                -                         -                         
หนี้สินจากตราสารอนุพันธ - สัญญาแลกเปลี่ยนสินคา 15 -                         139,283              -                         139,283              
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 30,000                66,102                30,000                66,102                
   เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 95,800                121,770              95,800                121,770              
   คาใชจายคางจาย 160,935              104,827              159,536              97,607                
   อ่ืน ๆ 58,479                32,224                26,903                19,879                
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 345,214              324,923              312,239              305,358              
รวมหนี้สินหมุนเวียน 912,819              1,129,968           429,904              623,145              
หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 10 4,566                  39,156                -                         -                         
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 87,608                85,924                87,608                85,924                
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 92,174                125,080              87,608                85,924                
รวมหนี้สิน 1,004,993           1,255,048           517,512              709,069              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)

 

 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551  30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551

(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              
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 930,000              930,000              930,000              930,000              
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
   บริษัทยอย 7,524                  19,689                -                         -                         
   บริษัทรวม 6 (242,413)            (270,989)            -                         -                         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30,000                30,000                30,000                30,000                
   ยังไมไดจัดสรร 6,707,526           6,160,725           5,516,814           5,123,950           
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 7,732,637           7,169,425           6,776,814           6,383,950           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 9,831                  20,765                -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 7,742,468           7,190,190           6,776,814           6,383,950           
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,747,461           8,445,238           7,294,326           7,093,019           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

 

 

ิษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัดบร  (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

รายได
รายไดจากการขาย 1,544,022           2,551,221           1,483,686           2,548,756           
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ -                         -                         -                         2,829                  
   ดอกเบี้ยรับ 3,538                  1,423                  3,509                  1,328                  
   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                         5,090                  -                         2,041                  
   อ่ืน ๆ 3,852                  12,534                3,696                  4,932                  
รวมรายไดอ่ืน 7,390                  19,047                7,205                  11,130                
รวมรายได 1,551,412           2,570,268           1,490,891           2,559,886           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 1,175,284           2,165,547           1,108,512 2,158,806           
คาใชจายในการขาย 46,793                62,051                43,176 57,538                
คาใชจายในการบริหาร 80,766                32,999                44,732 38,527                
คาตอบแทนผูบริหาร 6,523                  17,671                6,249 16,528                
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,638                  -                         4,613                  -                         
รวมคาใชจาย 1,314,004           2,278,268           1,207,282           2,271,399           
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 237,408              292,000              283,609              288,487              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 75,863                134,827              -                         -                         
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 313,271              426,827              283,609              288,487              
คาใชจายทางการเงิน (2,708)                (13,531)              (135)                   (6,650)                
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 310,563              413,296              283,474              281,837              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (30,000)              (39,508)              (30,000)              (39,508)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 280,563              373,788              253,474              242,329              

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 286,149              373,803              253,474              242,329              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (5,586)                (15)                     

280,563              373,788              

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.94 1.25                    0.84 0.81

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

 
 
 
 

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

ําไรขาดทุน
ําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบก
ส

 
 
 
 
 

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

รายได
รายไดจากการขาย 3,770,186           7,015,531           3,656,221           6,833,095           
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ -                         11,387                1,550                  14,216                
   ดอกเบี้ยรับ 7,045                  15,527                6,981                  15,296                
   เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เก่ียวของกัน -                         22,378                -                         22,378                
   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                         32,937                -                         3,330                  
   อ่ืน ๆ 9,152                  25,093                8,996                  13,379                
รวมรายไดอ่ืน 16,197                107,322              17,527                68,599                
รวมรายได 3,786,383           7,122,853           3,673,748           6,901,694           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 3,011,634           5,820,691           2,894,768           5,670,313           
คาใชจายในการขาย 131,655              205,585              125,201              194,413              
คาใชจายในการบริหาร 160,326              124,752              101,632              106,675              
คาตอบแทนผูบริหาร 18,119                29,173                17,152                25,878                
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,363                  -                         8,525                  -                         
รวมคาใชจาย 3,331,097           6,180,201           3,147,278           5,997,279           
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 455,286              942,652              526,470              904,415              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 227,946              375,502              -                         -                         
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 683,232              1,318,154           526,470              904,415              
คาใชจายทางการเงิน (12,596)              (28,628)              (405)                   (8,112)                
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 670,636              1,289,526           526,065              896,303              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 11 1,799                  (138,980)            1,799                  (138,980)            
กําไรสุทธิสําหรับงวด 672,435              1,150,546           527,864              757,323              

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 681,801              1,148,107           527,864              757,323              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (9,366)                2,439                  

672,435              1,150,546           

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2.24                    3.83                    1.76 2.52

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 670,636              1,289,526           526,065              896,303              
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 200,343              180,756              139,295              125,081              
   คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) (412,797)            2,075                  (416,276)            -                         
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (227,946)            (375,502)            -                         -                         
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (60)                     (1,655)                (60)                     (1,655)                
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (1,426)                1,472                  (1,404)                3,380                  
   กําไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนสินคาที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (38,235)              -                         (38,235)              -                         
   สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 8,876                  4,989                  8,876                  4,989                  
   เงินปนผลรับ -                         (11,387)              (1,550)                (14,216)              
   รายไดจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เก่ียวของกัน -                         (22,378)              -                         (22,378)              
   ดอกเบี้ยรับ (7,045)                (15,527)              (6,980)                (15,296)              
   คาใชจายดอกเบี้ย 12,283                28,070                231                     7,554                  
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 204,629              1,080,439           209,962              983,762              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา 78,614                (447,092)            42,719                (413,129)            
   สินคาคงเหลือ 1,010,108           (946,828)            1,015,438           (949,004)            
   เงินจายลวงหนาคาซ้ือวัตถุดิบ -                         (1,277,087)         -                         (1,244,233)         
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 96,969                (67,131)              116,292              (63,954)              
   สินทรัพยอ่ืน 934                     (1,666)                360                     (1,003)                
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจาหนี้การคา (65,917)              177,961              (63,012)              139,255              
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (79,453)              58,799                (97,261)              59,462                
   จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (7,192)                (7,292)                (7,192)                (7,292)                
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,238,692           (1,429,897)         1,217,306           (1,496,136)         
   จายดอกเบี้ย (16,679)              (31,223)              (231)                   (7,555)                
   จายภาษีเงินได (34,302)              (209,172)            (34,302)              (207,996)            
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,187,711           (1,670,292)         1,182,773           (1,711,687)         

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม (13,620)              -                         (13,620)              -                         
เงินสดรับจากรายไดเงินปนผล 1,550                  14,216                1,550                  14,216                
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เก่ียวของกัน -                         22,378                -                         22,378                
เงินจายลวงหนาซ้ือคาเครื่องจักรและอุปกรณลดลง (เพิ่มขึ้น) 49,202                (35,704)              49,202                (35,704)              
ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (290,969)            (436,816)            (290,575)            (426,385)            
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 60                       1,655                  60                       1,655                  
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน (181,668)            -                         (175,000)            -                         
ดอกเบี้ยรับ 7,045                  15,527 6,980 15,296
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (428,400)            (418,744)            (421,403)            (408,544)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (31,661)              1,282,241           -                         1,280,000           
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (37,341)              (30,356)              -                         -                         
เงินปนผลจาย (135,000)            (270,000)            (135,000)            (270,000)            
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (204,002)            981,885              (135,000)            1,010,000           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 13,242                (21,620)              -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 568,551              (1,128,771)         626,370              (1,110,231)         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 311,096              1,185,190           238,769              1,122,475           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 879,647              56,419                865,139              12,244                

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว )

(หนวย : พันบาท )

รวมสวนของ สวนของผูถือหุน
ูถือหุน สวนนอยของ

ร บริษัทใหญ บริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ ,897 6 ,948 ,733      43 ,119                  6 ,991 ,852              
รายได (คาใ
   ผลตางจากการ - 83 ,774           ( 24 ,004 )                 59 ,770                   
เงินปนผลจาย ( ,000 ) ( 270 ,000 )        -                            ( 270 ,000 )               
กําไรสุทธิสําหร ,107 1 ,148 ,107      2 ,439                    1 ,150 ,546              
ยอดคงเหลือ ณ ,004 7 ,910 ,614      21 ,554                  7 ,932 ,168              

ยอดคงเหลือ ณ ,725 7 ,169 ,425      20 ,765                  7 ,190 ,190              
รายได (คาใ
   ผลตางจากการ - 16 ,411           ( 1 ,568 )                   14 ,843                   
เงินปนผลจาย ( ,000 ) ( 135 ,000 )        -                            ( 135 ,000 )               
กําไร (ขาดท ,801 681 ,801         ( 9 ,366 )                   672 ,435                 
ยอดคงเหลือ ณ ,526 7 ,732 ,637      9 ,831                    7 ,742 ,468              

-                             
หมายเหตุประ

บริษัท ไทย คา
งบแสดงการเป
สําหรับงวดเกาเ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ สวนเกิน ผ
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ บริษัทยอย บริษัทรวม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสร

 วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว ) 300 ,000        930 ,000             ( 44 ,855 )     ( 247 ,309 )   30 ,000        5 ,980         
ชจาย ) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน :
แปลงคางบการเงิน -                    -                         55 ,622       28 ,152       -                                         

หมายเหตุ 12 ) -                    -                         -                -                -                  ( 270           
ับงวด -                    -                         -                -                -                  1 ,148         

 วันที่ 30 กันยายน 2551 300 ,000        930 ,000             10 ,767       ( 219 ,157 )   30 ,000        6 ,859         

 วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว ) 300 ,000        930 ,000             19 ,689       ( 270 ,989 )   30 ,000        6 ,160         
ชจาย ) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน :
แปลงคางบการเงิน -                    -                         ( 12 ,165 )     28 ,576       -                                         

หมายเหตุ 12 ) -                    -                         -                -                -                  ( 135           
ุน ) สุทธิสําหรับงวด -                    -                         -                -                -                  681            
 วันที่ 30 กันยายน 2552 300 ,000        930 ,000             7 ,524         ( 242 ,413 )   30 ,000        6 ,707         

กอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

รบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน ) และ บริษัทยอย
ลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
ดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม

ตางจากการแปลงคางบการเงิน

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

 



 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว )

 
 

(หนวย : พันบาท )

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ สวนเกิน
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว ) 300 ,000                 930 ,000                 30 ,000                   5,208 ,808              6,468 ,808              
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 12 ) -                             -                             -                             (270 ,000 )                (270 ,000 )                
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             757 ,323                 757 ,323                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 300 ,000                 930 ,000                 30 ,000                   5,696 ,131              6,956 ,131              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว ) 300 ,000                 930 ,000                 30 ,000                   5,123 ,950              6,383 ,950              
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 12 ) -                             -                             -                             (135 ,000 )                (135 ,000 )                
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             527 ,864                 527 ,864                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 300 ,000                 930 ,000                 30 ,000                   5,516 ,814              6,776 ,814              

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ )
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สํ

1. 
1.1 

 และมีภูมิลําเนา         
ั้งในประเทศและ

างทอง ตําบลโพสะ     
อาคารมหาทุนพลาซา 

1.2 
เร่ือง งบการเงิน

 บริษัทฯไดแสดง
และงบกระแสเงินสด

ําเสนอครั้งลาสุด  
และสถานการณใหม ๆ 

นควรใชงบการเงิน

นทางการตามกฎหมายและ
าว 

1.3 
บอนแบล็ค จํากัด 

ําหรับปส้ินสุด
างงวด 

าหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552  

ขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลบริษัท  
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัด
ในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอนท
ตางประเทศ โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อ
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง และมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 888/122,128 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) 
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่น
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิ
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเป
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คาร
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมส
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหว



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เร่ือง การ

 ดังนั้นการ
งกลาว 

 มาตรฐานการ

ท่ีีมีผลบังคับ

อขาย

 ญชีขางตนถือ
 2552 เปนตน
ินฉบับที่ 5 
ิบัติทางการ
ิษัทฯ สวน

 2550) ไมมี

ผลบังคับใช

จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
อางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดั

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใช
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิางการบัญช
ใชในปปจจุบนั 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2550) 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนที่ถือไวเพื่
และการดําเนนิงานที่ยกเลิก 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทกึสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธรุกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบั
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
ไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเง
(ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชาและแนวปฏ
บัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบร
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคบัใชในปปจจุบัน 

  วันที่มี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจาก

รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน 

1 มกราคม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม

 
 2555 

 2554 

 2554 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ไอน้าํและพลังงานไฟฟา ราคาตลาด 

 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 
มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได  

 ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใชมาตรฐาน
การบัญชีทั้งสามฉบับดังกลาว ซ่ึงยังไมสามารถสรุปไดในขณะนี้ 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท) 

 นโยบายการ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 
 กําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซ้ือสินคา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
- - 82.4 155.2 

รายการธุรกิจกับกจิการที่เก่ียวของกนั      
ซ้ือสินคา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
- 63.8 - 63.8 

ปนสวนตนทนุการผลิต – พลังงาน      
ไอน้าํและพลังงานไฟฟา 

ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด 

105.9 115.9 105.9 115.9 

   
  (หนวย: ลานบาท) 

 นโยบายการ สําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
 กําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซ้ือสินคา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
- - 158.3 274.7 

รายการธุรกิจกับกจิการที่เก่ียวของกนั      
ซ้ือสินคา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
- 71.7 - 71.7 

คาใชจายอื่น ตามที่ตกลงรวมกนั 4.5 5.3 4.5 5.3 
ปนสวนตนทนุการผลิต – พลังงาน      ราคาเทียบเคียงกับ 271.6 314.2 271.6 314.2 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

2551 มีรายละเอียดดังนี้ 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

 
ลูก

 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
หนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ิษัทยอย     
ิษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด  -  -  - 14.3 
ิษัทท่ีเก่ียวของกัน  

บร
บร
บร    
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ อี  -  0.5  - 0.5 
บร  43.2 ิษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)  28.6  43.2 28.6 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน  43.2  29.1  43.2 43.4

หนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ิษัทยอย     
ิษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด 

 
เจา
บร
บร  -  -  42.6 61.7 
บริษัทรวมและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บร
บร
บร

ิษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  0.2  0.4  0.2 0.4 
ิษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ อี  4.3  32.3  4.3 32.3 
ิษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)  -  0.8  - 0.8
มเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน  4

 
รว .5  33.5  47.1 95.2 

       ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทยอย 

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
แหงโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชยในประเทศจีนสอง

ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะ
ยาวและ 3.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น 

ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเชื่อตามสัดสวน
การถือหุนในบริษัทดังกลาวในวงเงินสูงสุดไมเกิน 4.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

15 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. ลูกหนี้การคา 
ณ วันที่ในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯโดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระหนี้ 
อยางไรก็ตามบริษัทฯมีลูกหนี้การคาบางสวนที่คางชําระเกินกวา 6 เดือนเปนจํานวนเงิน 0.7 ลานบาท 

คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 4. 

 งบการเงินรวม 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2552 สรุปไดดังนี้ 
  (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดค 423,764 416,276 
บวก/

 
ยอดคงเ นยายน 2552 

งเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 
หัก: บันทึก (โอนกลับบัญชี) คาเผื่อการ

ลดมูลคาของสินคาระหวางงวด 
หลือ ณ วนัที ่30 กั

(412,797) (416,276)
10,967 

หวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดทําการโอนกลับรายการค
น 416 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯสามารถจําหนายสินคาที่เคยตั้งคาเผื่อการ

- 

  ในระ าเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
จํานว ลดมูลคาออกไปได 

16 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  เ นใ ยอ ูในงบการเง ฉพ จก ละ ี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
ชื่อบ

17 

งินลงทุ นบรษิัท ยตามที่แ

ริษั

สด

ท 

งอย ินเ าะกิ ารมรีาย เอียดดังตอไปน

ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 
30 กันย

2552
ายน 
 

31 ธัน
2551 

วาคม  30 กันยายน 
2552 

31 คธันวา
2551 

ม 30 กั
2
น  
5
ยายน
52 

31 ธัน
25

ว
5
าคม 
1 

  ร ร  อ อยละ อยละ (ตรวจส บแลว) 
บริษัท เหลียวหน เบอรลา คารบอน จํากดั 157 

เร น 
157 

ิจนี 
6  

คา ม็กซิโก เอ  ซี วี รีย
ก 

.2 ลานเห
เม็กซิโ

98.00

รวม    671,865

ิง 
ลาน

 3.2
นมิน

 ลานเห
เม็กซิโ

บิจี ล
ญ 3

านเรนมินบ
88.54 

98.00 

 

88.54 

 

662,469 6

9,396 

 

2,469

9,396 บริษัท เบอรลา รบอน เ ส เอ ดีอี รียญ
ก 

671,865 

 ัทฯไมมีเงินปนผลรับจากกา ทุนในบริษัทยอยส ับงวดสามเดือนและเกาเด สิ้นสุดวันที่ 2  บริษ รลง ําหร ือน 30 กันยายน 255



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทรวม  
 ล น

(ห ) 

รายละเอียดของเงิน งทุนใ

 

บริษัทรวม 
นวย: พันบาท

งบการเงินรวม 

ชื่  อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคา
ามวิธี

ตามบ
ต สวนไ

ัญชี 
ดเสีย 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน ุน
ในบริษัทรวมสําหรับ

3 ยน  กันย   วาคม  สิ้นสุดวันที่ 30 

) จากเงินลงท
งวดเกาเดือน 
กันยายน  0 กันยา  31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 ายน 31 ธัน

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 

ี้ เท็กซไ
ีคัลส (

างบกา

รอยละ
40.00
29.99
40.00 

 รอย  ( ว) (ตรวจสอบแลว)   
ต ท  196,948 196,948 642,310 619,571 24,288 ) 
ม ป  509,820 509,820 1,716,299 1,512,642 203,658 386,321 

- 13,620 - 13,620 - -  
ค รเ  -  (242,413) 

 8 

ละ
40.00 
29.99 

 ตรวจสอบแล  
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอร
บริษัท อดิตยา เบอรลา เค
Ameri Blend Inc. 
หัก: ผลตางจากการแปลง
รวม 

ล  
ระเทศไทย) จํากัด 

งิน 

(10,819

-
- -  

 
- (270,989) 

720,38 706,768 2,129,816 1,861,224 227,946 375,502 
 

 (หนว
 พาะกจิ

ย: พันบาท) 
งบการเงินเฉ การ 

ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 กันยายน 

2552 
 31 ธัน

25
วาคม
51 

 30 น กันยาย
2552 

31 ธันวา
2551 

คม 

 รอยละ  (ตรว
บริ ตี้ เท็กซไทล  40.00 948 
บริ มีคัลส (ประเทศ 29.99 820 
Am 40.00 
รวม   720,388 

รอ
40
29

ยละ
.00 
.99

- 

 

 

จสอบ
196
509

แลว) 
,948 
,820

13,620 - 

ษัท พี ที อินโด ลิเบอร
ษัท อดิตยา เบอรลา เค
eri Blend Inc. 
 

196,
509,ไทย) จํากัด   

706,768 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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จากเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง (บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล) คํานวณ

บ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 ไดมีมติอน น
ในบริษัทรวมแหงใหมในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ nc.” ด

ัญ 50 หุน มูล เหรียญ ละถือ
ัทรวมดังกลาวจัดตั้งขึ้นเพื่อใชในการจัดหาและสํารอง

วัตถุดิบของบร

7. 
  ันบาท) 

สวนแบงกําไร
ขึ้นจากงบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ
เชื่อวางบการเงินดังกลาวจะไมมีความแตกตางอยางเปนสาระสําคัญหากไดถูกสอบทานโดยผูสอ
บัญชีของบริษัทนั้น 

บริษัทฯมีเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 
จํานวน 1.5 ลานบาท 

 ุมัติใหบริษัทฯลงทุ
 “Ameri Blend I โดยบริษัทดังกลาวมีทุนจ

ทะเบียนมูลคา 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ (หุนสาม คาหุนละ 20,000 สหรัฐฯ) แ
หุนโดยบริษัทฯในสัดสวนรอยละ 40 บริษ

ิษัทฯ 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หนวย: พ

ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กันยายน 

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
30 กันยายน 

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
30 กันยายน 

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
 รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี 14.40 14.40 163,754 163,754 265,956 265,956 
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด 15.98 15.98 223,204 223,204 223,204 223,204 
   386,958 386,958 489,160 489,160 

8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 

2552 สรุปไดดังนี ้
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 2,851,439 2,108,856 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด – ราคาทุน 290,969 290,575 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (198,261) (137,311) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (27,015) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่30 กันยายน 2552 2,917,132 2,262,120 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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9. เงินก ั้นจากสถาบ
 เงินก ิษัทยอย ึ่งจํานวน 104 ลานบาท ค้ําประกันโดย

บริษ
10. เงินกูยืมร
 ณ วันที่ 30 กันยายน ียวหนิง เบอรล บอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ าคารพาณิชยสองแหงประกอบดวย เงินกูยืมแรกมียอดคงเหลือจํานวน 1.7 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ี้ย SIBOR บวกรอยละ ตอป สวนเงินกูยืมสองมียอดคงเหลือ
จํานวน 0.4 ลานเหร บวกรอยละ 0.75 ตอป เงินกูยืมดังกลาวชําระ
คืนเปนร ะค รบกําหนดชําระคืนภายในป โดยเงินกูยืมสองค้ําประกันโดย
บริษัทฯ 

11. ภาษีเงินได
 ภาษีเงินไดนิต ระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธ ิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนหลังจากบวกกลับและหักออกดวยคาใชจายและรายได ี่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายและ
ดในการค ีคูณดวยอัตราภาษ ที่ประมาณไว 

 ันที่  2552 บริษัทฯได ธิพิเศษทางภาษียอนหลังสําหรับป 2551 จาก
งเสริมการลงทุน โ ธิพิเศษดังกลาวรวมถ ิทธิพิเศษในการยกเวนภาษีเงินได

คคลส บกําไรสุทธิที่ไดรับจ รประกอบกิจการไอน ําหรับเครื่องจักรใหม นับแตวันที่
รายได บกิจ และนอกจากนั้นบริษัทฯไดขอรับอนุมัติการ
วลาใชสิ ีเพิ่มเต  สําห ารประกอบกิจการผลิตผงคารบอน 
ิมสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน ) ซ่ึงเปนผลใหภาษ นิติบุคคลสําหรับป 2551 มียอด
นจํานวน 32 ลานบาท และบริษัทฯไดบันทึกผลตางจากการคํานวณดังกลาวในงวดปจจุบัน 

12. นผล 
เงินปนผล

ูยืมระยะส
ูยืมระยะส
ัทฯ 

นักา
ันก

รเงิน 
ารเงินของบรั้นจากสถาบ แหงหน

ะยะยาว 
 2552

จากธน
 บริษัท เหล า คาร

 มีอัตราดอกเบ
ีย

 งวดล

 1.25 
ญสหรัฐฯ

รึ่งป ค
 มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR 

ายงวด

นิติบ

 2553 

ิของก
ตางๆท

ึงส
้ําส

รับก
ีเงินได

ุคคล 
ิบุคคล

รายไ

เมื่อว
คณะกรรมการส
นิติบุ
เร่ิมมี
ขยายเ
(จากเด
ลดลงเป

เงินป

ํานวณภาษ ีเฉล่ียทั้งป

บอนุมัติสิท 24 เมษายน

ําหรั
จาก

รั
ดยสิท
ากกา
ั้น (ก
ิมเป

 2551

การป
ทธิพิเศษทางภาษ

ระกอ การน ันยายน 2551) 
นเวลา 2 ป

 ัติโดยอนุม  เงินปนผลจาย  
(พันบาท) 

เงินปนผลจายตอหุน 
(บาท) 

ผลป  สําหรับป 2550 ุมสาม ูถือหุน เมื่อว
เมษายน 270,000 

เงินปน ระจําป ที่ประช
29 

ัญผ
 2551 

ันที่ 
0.90 

รวมเงินปนผลป 2551 270,000  0.90 
  
เงินปนผลประ

  
จําป สําหรับป 2551 ุมสาม ูถือหุน เมื่อว

เมษายน 135,000 
ที่ประช

29 
ัญผ
 2552 

ันที่ 
0.45 

รวมเงินปนผลป 2552 135,000  0.45 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13. ขอมูล าร กตามสวน
 บริษัท ะบ ินกิจการในสวนงานเดียวคือการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยมีสวน

งานทางภูมิศา นประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทาง
ภูมิศาสตรของ ัทย ังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  

ทางก
ฯแล

เงินจําแน
ริษัทยอย
สตรหล
บริษัทฯ

งาน 
ดําเน
ักทั้งใ
และบริษ อยเปนด

สว
ในป

นงาน
ระเท

1,4
- - 

483 2,549 1
 

ที่ไมได

เงินลงท ัทรวม  
 

เปลี่ยน  
 

 

ในประเทศ 
2552 2551

3 114 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นบริษ

  สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
รายไดจากภายนอก 83 2,549 60 3 - - 1,543 2,552 
รายไดระหวางสวนงาน 82 155 (82) (155) - - 
รายไดทั้งสิ้น 1, 42 158 (82) (155) 1,543 2,552 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 375 389 (6) (4) - - 369 385 
รายไดและคาใชจาย ปนสวน:          
   รายไดอื่น      15 
   สวนแบงกําไรจาก ุนในบริษ     135 
   คาใชจายในการขาย     (47) (62) 
   คาใชจายในการบริหาร       (111) (33) 
   คาตอบแทนผูบริหาร       (6) (18) 
   กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลก     5 
   คาใชจายทางการเงิน    (13) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       - 

 
 

7 
76  

 

 
 

(5) 
(3)  

ดเกาเด

ระหวางกัน งบ
2551 255

) 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1
(9) 

(1

(40) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด       280 374 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับงว ือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ตางประเทศ การเงินรวม 
  2552 2551 2552 2 2551 
รายไดจากภายนอก 3,656 6,83 183 - - 3,770 7,016 
รายไดระหวางสวนงาน - - 158 275 (158) (275) - - 
รายไดทั้งสิ้น 3,656 6,833 272 458 (158) (275 3,770 7,016 
กําไรจ าเนินงานตามสวนงาน 761 1,162 (3) 32 - 758 1,194 
รายได ชจายที่ไมไดปนสวน:          
   รายไ    16 75 
   สวน รจากเงินลงทุนใ ัทรวม   228 376 

ารขาย   (131) (206) 
ารบริหาร    (190) (125) 

อ ูบริหาร    8) (29) 
) จากอัตราแลกเปลี่ยน    33 
การเงิน    3) (28) 
าษีเงินไดนิติบุคคล       
ไดนิติบุคคล) 

   
32 

ากการดํ
และคาใ
ดอื่น 
แบงกําไ
จายในก
จายในก
บแทนผ
 (ขาดทุน
จายทาง
รายการภ
ภาษีเงิน

   คาใช
   คาใช
   คาต
   กําไร
   คาใช
   กลับ

( (139) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด       673 1,151 

21 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 2 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม เปนดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 
 

สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม

ก
 

 30 ันยายน 
2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรว
าคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,262 2,109 655 743 - - 2,917 
ยสวนกลาง 5,988 

จสอบแลว) 
ที่ดิน อ 2,852 
สินทรัพ 5,769 201 308 (359) (484) 5,830 

ทรัพย 8,250 7,878 856 1,051 (359) (484) 8,747 

ภาระผูกพันและหนี้ส

31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

 

5,593 
รวมสิน 8,445 

14. ินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
1 จายฝายทุน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บร ัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 216 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับก
เครื่องจัก  

14.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค
  ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญ วยเ งเทคนิคฉบับหน ตางป ะเทศ

ความชวย านเทค ยวกับก งถาน ัทฯต ะจาย
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยค วณเปนอัตรารอยละของยอดขาย 

3  

ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 
15. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 แลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากก ือขายสินคาเปนเ

กลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ ึ่งสวนใหญมีอา
ในการบริหารความเสี่ยง 

14. ภาระผูกพันเกี่ยวกับราย
ิษ ารซื้อ

รและอุปกรณ
 
าความช หลือทา ึ่งกับบริษัทใน ร แหง

หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับ เหลือด นิคเกี่ ารผลิตผ ดํา บริษ กลงที่จ
ําน

14. หนังสือค้ําประกันธนาคาร
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู

เปนจํานวน 13 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: จํานวน 13 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตรา ารซื้อหร งินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไดต ลวงหนา ซ ยุสัญญา
ไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
สกุลเงิน จํานวนที่ซ้ือ จํานวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

 (ลาน) (ลาน) จํานวนที่ซ้ือ จํานวนที่ขาย 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 17.3 5.9 33.52 - 34.13 33.50 - 34.10 

 

ิดสัญญา

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ซ้ือ ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว    
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนสินคา (Commodity Swap) ระยะสั้นเปนครั้งคราวกับคูสัญญาที่
เชื่อถือได โดยในระหวางงวด บริษัทฯรับรูผลกําไรจากการทําสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 228 ลาน
บาท ณ วันสิ้นงวดบริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนสินคาคงเหลือดังตอไปนี้ 

ชน  ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาที่บริษัทตกลงซื้อ 
lf 78,600 บารเรล ตุลาคม - พฤศจิกายน 2552 32.40 - 50.95 เหรียญ       

ล 

สหรัฐอเมริกาตอบารเรล 

6. 
 

 
 

ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง Gu
Coast 3% NO.6 สหรัฐอเมริกาตอบารเร

ขายน้ํามันเชื้อเพลิง Gulf 
Coast 3% NO.6 

51,100 บารเรล ตุลาคม - ธันวาคม 2552 56.00 - 58.53 เหรียญ

1 การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันที่        
13 พฤศจิกายน 2552 
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