
 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2553 



รายงานการสอบทานของผูสอบบญัชรัีบอนญุาต 
เสนอตอผูถือหุนของบรษิัท ไทย คารบอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ   
เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ       
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 ของบริษัท                 
ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท 
ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกจิการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี ้สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัทฯไดรวมงบการเงินของบรษิัทยอยใน
ตางประเทศแหงหนึ่งซ่ึงสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินระหวางกาลของบรษิัทยอยดังกลาวแสดงยอด
สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 จํานวน 744 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: จํานวน 817 ลานบาท) 
ยอดรายไดรวมสําหรับงวดสามเดอืนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2553 จํานวน 118 ลานบาทและ 
344 ลานบาท ตามลําดับ (30 กนัยายน 2552: จํานวน 143 ลานบาทและ 273 ลานบาท ตามลําดับ) และ
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 จํานวน 29 ลานบาทและ 110 
ลานบาท ตามลําดับ (30 กนัยายน 2552: ขาดทุนสุทธิสําหรับสําหรับงวดสามเดอืนและเกาเดอืนส้ินสุดวนั
เดียวกนัจํานวน 45 ลานบาทและ 104 ลานบาท ตามลําดับ) ขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบ
บัญชีอ่ืนนั้นแลว การรายงานของขาพเจาในสวนท่ีเกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม ได
ถือตามรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนัน้ 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 
และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนัน้
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานัน้ 

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตใุหเช่ือวางบการเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบรษิัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขจากการตรวจสอบ
ของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนตามรายงานลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 งบดุลรวมและงบดุล
เฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรยีบเทียบไว ณ ท่ีนี้ เปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีขาพเจา
ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีใน
รายงานนั้น 

ณรงค  พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2553



บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552  30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552

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

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,370,286           1,002,615           1,337,849           997,429              
เงินลงทุนชั่วคราว -                          75,000                -                          75,000                
ลูกหน้ีการคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2, 3 106,102              44,669                106,102              44,669                
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 3 1,544,918           1,246,404           1,497,770           1,229,136           
รวมลูกหน้ีการคา 1,651,020           1,291,073           1,603,872           1,273,805           
เงินจายลวงหนาคาซ้ือสินคา - บริษัทยอย 2 -                          -                          20,118                -                          
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4 1,158,098           1,152,296           1,090,556           1,068,865           
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
   เงินจายลวงหนาคาซ้ือวัตถุดิบ -                          89,933                -                          89,933                
   ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 36,244                27,161                18,157                13,520                
   อ่ืน ๆ 47,699                43,739                21,213                12,970                
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 83,943                160,833              39,370                116,423              
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,263,347           3,681,817           4,091,765           3,531,522           
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                          -                          673,959              673,860              
เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 2,363,967           2,227,402           723,385              720,388              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 386,958              386,958              489,160              489,160              
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 2 -                          -                          30,274                -                          
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 2,977,827           2,950,183           2,434,327           2,316,087           
เงินจายลวงหนาคาซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ 11,500                5,249                  11,500                5,249                  
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8,041                  7,796                  8,041                  7,796                  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 15,103                12,659                1,010                  1,049                  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,763,396           5,590,247           4,371,656           4,213,589           
รวมสินทรัพย 10,026,743        9,272,064           8,463,421           7,745,111           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552  30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552

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

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 9 401,323              340,776              -                          -                          
เจาหน้ีการคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2 5,808                  12,198                5,808                  42,644                
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 184,724              248,754              91,609                140,539              
รวมเจาหน้ีการคา 190,532              260,952              97,417                183,183              
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหน่ึงป 10 2,493                  37,509                -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 11, 14 90,985                73,410                90,985                73,410                
   เจาหน้ีคาซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ 118,197              96,223                118,197              96,223                
   คาใชจายคางจาย 156,466              153,607              152,044              152,380              
   อ่ืน ๆ 45,104                62,102                21,645                22,414                
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 410,752              385,342              382,871              344,427              
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,005,100           1,024,579           480,288              527,610              
หน้ีสินไมหมุนเวียน
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 94,365                90,288                94,365                90,288                
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 94,365                90,288                94,365                90,288                
รวมหน้ีสิน 1,099,465           1,114,867           574,653              617,898              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552  30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552

(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 (8,995)                 6,822                  -                          -                          
   บริษัทรวม 6 (251,968)            (228,746)            -                          -                          
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30,000                30,000                30,000                30,000                
   ยังไมไดจัดสรร 7,928,241           7,112,937           6,628,768           5,867,213           
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 8,927,278           8,151,013           7,888,768           7,127,213           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                          6,184                  -                          -                          
รวมสวนของผูถือหุน 8,927,278           8,157,197           7,888,768           7,127,213           
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 10,026,743        9,272,064           8,463,421           7,745,111           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

รายได
รายไดจากการขาย 2,471,261           1,544,022           2,423,706           1,483,686           
รายไดอ่ืน
   ดอกเบี้ยรับ 4,326                  3,538                  4,321                  3,509                  
   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 18,011                -                          13,416                -                          
   อ่ืน ๆ 2,906                  3,852                  2,889                  3,696                  
รวมรายไดอ่ืน 25,243                7,390                  20,626                7,205                  
รวมรายได 2,496,504           1,551,412           2,444,332           1,490,891           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 2,011,480           1,175,284           1,957,670 1,108,512
คาใชจายในการขาย 69,019                46,793                66,409 43,176
คาใชจายในการบริหาร 50,524                80,766                32,921 44,732
คาตอบแทนผูบริหาร 7,499                  6,523                  6,732                  6,249
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -                          4,638                  -                          4,613                  
รวมคาใชจาย 2,138,522           1,314,004           2,063,732           1,207,282           
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 357,982              237,408              380,600              283,609              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 28,612                75,863                -                          -                          
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 386,594              313,271              380,600              283,609              
คาใชจายทางการเงิน (3,991)                 (2,708)                 (60)                      (135)                    
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 382,603              310,563              380,540              283,474              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 11 (48,722)              (30,000)              (48,722)              (30,000)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 333,881              280,563              331,818              253,474              

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 333,881              286,149              331,818              253,474              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                          (5,586)                 

333,881              280,563              

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.11 0.94 1.11 0.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานแสดงเปนบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

รายได
รายไดจากการขาย 6,739,193           3,770,186           6,577,193           3,656,221           
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ 11,387                -                          63,930                1,550                  
   ดอกเบี้ยรับ 11,738                7,045                  11,717                6,981                  
   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 24,099                -                          17,720                -                          
   อ่ืน ๆ 9,340                  9,152                  8,969                  8,996                  
รวมรายไดอ่ืน 56,564                16,197                102,336              17,527                
รวมรายได 6,795,757           3,786,383           6,679,529           3,673,748           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 5,549,379           3,011,634           5,328,263           2,894,768           
คาใชจายในการขาย 177,765              131,655              170,313              125,201              
คาใชจายในการบริหาร 138,846              160,326              100,951              101,632              
คาตอบแทนผูบริหาร 18,912                18,119                16,873                17,152                
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -                          9,363                  -                          8,525                  
รวมคาใชจาย 5,884,902           3,331,097           5,616,400           3,147,278           
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 910,855              455,286              1,063,129           526,470              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 209,333              227,946              -                          -                          
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,120,188           683,232              1,063,129           526,470              
คาใชจายทางการเงิน (9,069)                 (12,596)              (407)                    (405)                    
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,111,119           670,636              1,062,722           526,065              
กลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล 
   (ภาษีเงินไดนิติบุคคล) 11 (121,167)            1,799                  (121,167)            1,799                  
กําไรสุทธิสําหรับงวด 989,952              672,435              941,555              527,864              

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 995,304              681,801              941,555              527,864              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (5,352)                 (9,366)                 

989,952              672,435              

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3.30                    2.24                    3.14 1.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานแสดงเปนบาท)

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 300,000           930,000           19,689                 (270,989)             30,000             6,160,725          7,169,425          20,765             7,190,190        
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน:
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                        -                        (12,165)               28,576                 -                        -                          16,411               (1,568)              14,843             
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 12) -                        -                        -                           -                           -                        (135,000)            (135,000)            -                        (135,000)          
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                           -                           -                        681,801             681,801             (9,366)              672,435           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 300,000           930,000           7,524                   (242,413)             30,000             6,707,526          7,732,637          9,831               7,742,468        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว) 300,000           930,000           6,822                   (228,746)             30,000             7,112,937          8,151,013          6,184               8,157,197        
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน:
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                        -                        (15,817)               (23,222)               -                        -                          (39,039)              (832)                 (39,871)            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 12) -                        -                        -                           -                           -                        (180,000)            (180,000)            -                        (180,000)          
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                           -                           -                        995,304             995,304             (5,352)              989,952           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 300,000           930,000           (8,995)                  (251,968)             30,000             7,928,241          8,927,278          -                        8,927,278        

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ สวนเกิน
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว) 300,000                  930,000                  30,000                    5,867,213              7,127,213              
เงินปนผลจาย (หมายเหต ุ12) -                              -                              -                              (180,000)                (180,000)                
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                              -                              -                              941,555                  941,555                  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 300,000                  930,000                  30,000                    6,628,768              7,888,768              

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 1,111,119           670,636              1,062,722           526,065              
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 240,675              200,343              184,222              139,295              
   คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) (6,760)                 (412,797)            -                          (416,276)            
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (209,333)            (227,946)            -                          -                          
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (305)                    (60)                      (305)                    (60)                      
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 5,098                  (1,426)                 4,060                  (1,404)                 
   กําไรจากสัญญาแลกเปล่ียนสินคาที่ยังไมเกิดข้ึนจริง -                          (38,235)              -                          (38,235)              
   สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 7,237                  8,876                  7,237                  8,876                  
   เงินปนผลรับ (11,387)              -                          (63,930)              (1,550)                 
   ดอกเบี้ยรับ (11,738)              (7,045)                 (11,717)              (6,980)                 
   คาใชจายดอกเบี้ย 8,392                  12,283                206                     231                     
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 1,132,998           204,629              1,182,495           209,962              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา (372,067)            78,614                (342,456)            42,719                
   สินคาคงเหลือ 959                     1,010,108           (21,691)              1,015,438           
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 76,821                96,969                56,866                116,292              
   สินทรัพยอ่ืน (5,107)                 934                     (2,477)                 360                     
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจาหน้ีการคา (61,495)              (65,917)              (75,777)              (63,012)              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,835                  (79,453)              19,603                (97,261)              
   จายผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ (3,160)                 (7,192)                 (3,160)                 (7,192)                 
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 776,784              1,238,692           813,403              1,217,306           
   จายดอกเบี้ย (8,392)                 (16,679)              (206)                    (231)                    
   จายภาษีเงินได (103,593)            (34,302)              (103,593)            (34,302)              
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 664,799              1,187,711           709,604              1,182,773           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -                          -                          (30,600)              -                          
เงินสดจายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยและบริษัทรวม (2,997)                 (13,620)              (3,095)                 (13,620)              
เงินจายลวงหนาคาซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง (เพิ่มข้ึน) (6,250)                 49,202                (6,250)                 49,202                
ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (308,540)            (290,969)            (300,191)            (290,575)            
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 305                     60                       305                     60                       
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มข้ึน) 75,000                (181,668)            75,000                (175,000)            
เงินสดรับจากรายไดเงินปนผล 63,930                1,550                  63,930                1,550                  
ดอกเบี้ยรับ 11,739                7,045                  11,717 6,980
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (166,813)            (428,400)            (189,184)            (421,403)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 60,547                (31,661)              -                          -                          
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (36,851)              (37,341)              -                          -                          
เงินปนผลจาย (180,000)            (135,000)            (180,000)            (135,000)            
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (156,304)            (204,002)            (180,000)            (135,000)            
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมข้ึน 25,989                13,242                -                          -                          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 367,671              568,551              340,420              626,370              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,002,615           311,096              997,429              238,769              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,370,286           879,647              1,337,849           865,139              

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

1 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2553 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลบริษัท  

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีภูมิลําเนา         
ในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ     
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง และมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 888/122,128 อาคารมหาทุนพลาซา 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด  
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ 
เพ่ือไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมายและ
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

2 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมตามท่ีระบุขางลางนี ้ 

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

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี     

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

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

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
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ข) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 ซ่ึงฝาย
บริหารยังไมเสร็จส้ินการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีนํามาตรฐานการบัญชี
ดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

1.5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี ้
  (หนวย: ลานบาท) 

 นโยบายการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 กําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552 2553 2552 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
- - 64.9 82.4 

ขายสินทรัพย ตามท่ีตกลงรวมกัน - - 0.7 - 
      
รายการธุรกิจกับกจิการท่ีเกี่ยวของกัน      
คาใชจายอ่ืน ตามท่ีตกลงรวมกัน 0.8 - 0.8 - 
ปนสวนตนทุนการผลิต – พลังงาน      

ไอน้ําและพลังงานไฟฟา 
ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
155.6 105.9 155.6 105.9 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 นโยบายการ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 กําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552 2553 2552 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
- - 174.1 158.3 

ขายสินทรัพย ตามท่ีตกลงรวมกัน - - 0.7 - 
รายการธุรกิจกับกจิการท่ีเกี่ยวของกัน      
คาใชจายอ่ืน ตามท่ีตกลงรวมกัน 6.6 4.5 6.6 4.5 
ปนสวนตนทุนการผลิต – พลังงาน      

ไอน้ําและพลังงานไฟฟา 
ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
432.3 271.6 432.3 271.6 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 
2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
30 กันยายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 106.1 44.7 106.1 44.7 
     
เงินจายลวงหนาคาซ้ือสินคา – บริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 20.1 - 
     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 30.3 - 
     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - - 30.4 
บริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน     
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 0.8 - 0.8 - 
บริษัท อดิตยา เบอรลา ไซน แอนด เทคโนโลย ีจํากัด - 2.8 - 2.8 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  - 0.1 - 0.1 
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ ว ี 0.1 9.3 0.1 9.3 
บริษัท ไฮเทค คารบอน (อนิเดีย) จาํกัด 4.9 - 4.9 - 
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 5.8 12.2 5.8 42.6 
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ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยมีการ
เคล่ือนไหวตอไปนี ้
     (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ในระหวางงวด  
    ขาดทุนท่ียังไม  
    เกิดขึ้นจริง  
    จากการแปลงคา  
 1 มกราคม 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลีย่น 30 กันยายน 2553 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท
ยอย 

     

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา 
คารบอน จํากัด 

 
- 

 
30.6 

 
- 

 
(0.3) 

 
30.3 

ในระหวางงวด บริษัทฯไดใหเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯแกบริษัท เหลียวหนิง 
เบอรลา คารบอน จํากัด เงินใหกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา SIBOR (6 เดือน) + 2% ตอป และมี
กําหนดชําระคืนภายในสองป 

เพ่ือเปนการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินใหกูยืมดังกลาว บริษัทฯไดเขาทําสัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง โดยแลกเปล่ียนเปน            
เงินใหกูยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 30.9 ลานบาท สัญญาดังกลาวมีกําหนดส้ินสุดวันท่ี 17 กันยายน 
2555 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในระหวางงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยได
จายเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุม และเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนตามท่ี
แสดงแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน 
ภาระค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือใหบรษิัทยอย 
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพ่ือขอวงเงินสินเช่ือประเภทตางๆ จาก
ธนาคารพาณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเช่ือกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะ
ยาวและ 3.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะส้ัน 
ภาระค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือใหบรษิัทท่ีเกีย่วของกัน 
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพ่ือขอวงเงินสินเช่ือประเภทตางๆ จาก
สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเช่ือตามสัดสวน
การถือหุนในบริษัทดังกลาวในวงเงินสูงสุดไมเกิน 4.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  
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3. ลูกหนี้การคา 

ณ วันท่ีในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ โดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระ
หนี้ และไมมีลูกหนี้รายใดคางชําระเกินกวา 3 เดือน 

4. คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2553 สรุปไดดังนี ้

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 13,024 - 
บวก/หัก: บันทึก (โอนกลับบัญชี) คาเผ่ือการ

ลดมูลคาของสินคาระหวางงวด (6,760) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 6,264 - 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 (หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 

30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

   รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว) 
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา 
คารบอน จํากัด 

157 
ลานเรนมินบิจีน 

157 
ลานเรนมินบิจีน 

88.54 88.54 662,469 662,469 

บริษัท เบอรลา คารบอน 
เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซ ีว ี

3.9 ลานเหรียญ
เม็กซิโก 

3.9 ลานเหรียญ
เม็กซิโก 

98.00 98.00 11,490 11,391 

รวม     673,959 673,860 

ไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอยดังกลาวขางตน สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 
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6. เงินลงทุนในบริษัทรวม  
 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมสําหรับงวดเกาเดือน 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)   

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี ้เท็กซไทล  40.00 40.00 196,948 196,948 657,732 645,659 13,634 24,288 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 29.99 29.99 509,820 509,820 1,940,092 1,798,169 192,904 203,658 
บริษัท อมาริ เบรน, ประเทศสหรัฐอเมริกา 49.00         49.00 16,617 13,620 18,111 12,320 2,795 - 
หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   - - (251,968) (228,746) -  - 
รวม   723,385 720,388 2,363,967 2,227,402 209,333 227,946 

 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

 รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว) 
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี ้เท็กซไทล  40.00 40.00 196,948 196,948 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 29.99 29.99 509,820 509,820 
บริษัท อมาริ เบรน, ประเทศสหรัฐอเมริกา 49.00 49.00 16,617 13,620 
รวม   723,385 720,388 
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สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล และ บริษัท อมาริ เบรน, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา คํานวณขึ้นจากงบการเงินท่ีจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทดังกลาว 
อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวางบการเงินดังกลาวจะไมมีความแตกตางอยางเปน
สาระสําคัญหากไดถูกสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทนั้น 

บริษัทฯมีเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด 30 กันยายน 2553 
จํานวน 52.5 ลานบาท 

7. เงนิลงทนุระยะยาวอื่น 
  (หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
30 กันยายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
30 กันยายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
 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 

บริษัทฯมีเงินปนผลรับจากการเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด 30 กันยายน 2553 
จํานวน 11.4 ลานบาท 

8. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 
 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2553 สรุปไดดังนี ้
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 2,950,183 2,316,087 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด – ราคาทุน 308,539 300,190 
คาเสือ่มราคาสําหรับงวด (238,256) (181,950) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (42,639) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 2,977,827 2,434,327 

 บริษัทยอยไดนําส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 
จํานวน 398.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: จํานวน 479.1 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับ
จากสถาบันการเงิน 
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9. เงนิกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 
 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 401 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ีย 

LIBOR บวกรอยละ 2 ตอป, LIBOR บวกรอยละ 3 ตอปและอัตรารอยละ 4.374 ตอป เงินกูยืมระยะ
ส้ันดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานองสิทธิการใชท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณของ
บริษัทยอย และค้ําประกันโดยบริษัทฯ 

10. เงินกูยืมระยะยาว 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจาก

ธนาคารพาณิชย โดยมียอดคงเหลือเปนจํานวน 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวก
รอยละ 0.75 ตอป มีกําหนดชําระคืนเปนรายงวด งวดละครึ่งป และจะครบกําหนดชําระคืนภายในป 
2553 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทฯ 

11. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนหลังจากบวกกลับและหักออกดวยคาใชจายและรายไดตางๆท่ีไมอนุญาตใหถือเปนรายจายและ
รายไดในการคํานวณภาษีคูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2552 บริษัทฯไดรับอนุมัติสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับการประกอบกิจการไอน้ําสําหรับเครื่องจักรใหม โดยสิทธิพิเศษดังกลาวนับแตวันท่ีเริ่ม
มีรายไดจากการประกอบกิจการนัน้ (กันยายน 2551) และนอกจากนั้นบริษัทฯไดรับอนุมัติการขยาย
เวลาใชสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับการประกอบกิจการผลิตผงคารบอนจากเดิมระยะเวลา 3 ป เพ่ิมเปน
ระยะเวลา 5 ป ซ่ึงบริษัทฯไดรับคํายืนยันใหใชสิทธิพิเศษทางภาษีดังกลาวจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2553 ซ่ึงเปนผลใหภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2552 มียอดลดลง
เปนจํานวน 22 ลานบาท และบริษัทฯไดบันทึกผลตางจากการคํานวณดังกลาวในงวดปจจุบัน 

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

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.45 บาท 
รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 135 ลานบาท 
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13. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานเดียวคือการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยมีสวน

งานทางภูมิศาสตรหลักท้ังในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทาง
ภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากภายนอก 2,423 1,483 48 60 - - 2,471 1,543 
รายไดระหวางสวนงาน - - 65 82 (65) (82) - - 
รายไดทั้งสิ้น 2,423 1,483 113 142 (65) (82) 2,471 1,543 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 466 375 (6) (6) - - 460 369 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:          
   รายไดอื่น       7 7 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม       29 76 
   คาใชจายในการขาย       (69) (47) 
   คาใชจายในการบริหาร       (51) (81) 
   คาตอบแทนผูบริหาร       (7) (6) 
   กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน       18 (5) 
   คาใชจายทางการเงิน       (4) (3) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (49) (30) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด       334 280 
         
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากภายนอก 6,577 3,656 162 114 - - 6,739 3,770 
รายไดระหวางสวนงาน - - 174 158 (174) (158) - - 
รายไดทั้งสิ้น 6,577 3,656 336 272 (174) (158) 6,739 3,770 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 1,249 761 (59) (3) - - 1,190 758 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:          
   รายไดอื่น       33 16 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม       209 228 
   คาใชจายในการขาย       (178) (131) 
   คาใชจายในการบริหาร       (139) (160) 
   คาตอบแทนผูบริหาร       (19) (18) 
   กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน       24 (9) 
   คาใชจายทางการเงิน       (9) (13) 
   กลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล                   

(ภาษีเงินไดนิติบุคคล) 
      

(121) 2 
กําไรสุทธิสําหรับงวด       990 673 
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บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 2 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม เปนดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 

2553 
31 ธันวาคม

2552 
30 กันยายน 

2553 
31 ธันวาคม

2552 
30 กันยายน 

2553 
31 ธันวาคม

2552 
30 กันยายน 

2553 
31 ธันวาคม

2552 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,434 2,316 544 634 - - 2,978 2,950 
สินทรัพยสวนกลาง 7,052 6,453 200 188 (203) (319) 7,049 6,322 
รวมสินทรัพย 9,486 8,769 744 822 (203) (319) 10,027 9,272 

14. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
14.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 81.8 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ

เครื่องจักรและอุปกรณ 
14.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 
  ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทในตางประเทศแหง

หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา บริษัทฯตกลงท่ีจะจาย
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย 

14.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 
  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู

เปนจํานวน 13 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: จํานวน 13 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

14.4 การถูกประเมินภาษ ี
  ในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทฯไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับการ

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



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12 

15. สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนสกุล

เงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพย         หนี้สิน 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 
 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐฯ 17.9 14.1 30.4160 
เยน 3.2 37.0 0.3639 
อินเดียรูป - 3.9 0.6809 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียตามสัญญาของ  
สกุลเงิน จํานวนท่ีซ้ือ จํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีซ้ือ จํานวนท่ีขาย 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 19.7 13.5 30.53 - 32.35 30.31 - 32.42 

16. โครงการมาบตาพุด 
  บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดถูกส่ังให

ระงับโครงการผลิตสองโครงการไวเปนการช่ัวคราวตามคําส่ังของศาลปกครองท่ีออกมาในเดือน
กันยายน 2552 ตอมาเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหคําส่ังของศาล
ปกครองขางตนไมมีผลบังคับอีกตอไป ทําใหโครงการของบริษัทรวมขางตนสามารถดําเนินงาน
ตอไปไดตามปกต ิ

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี          

12 พฤศจิกายน 2553 


