
 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 



 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551  
ของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ  
งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัทฯไดรวมงบการเงินของบริษัท
ยอยในตางประเทศแหงหนึ่งซึง่สอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินระหวางกาลของบริษัทยอยดังกลาว
แสดงยอดสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จํานวน 1,033 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: จํานวน 1,047 
ลานบาท) ยอดรายไดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2552 จํานวน 95 ลานบาท               
(31 มีนาคม 2551: จํานวน 137 ลานบาท) และขาดทุนสทุธิสําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 
2552 จํานวน 23 ลานบาท (31 มีนาคม 2551: กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนจํานวน 14 ลานบาท) ขาพเจา
ไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้นแลว การรายงานของขาพเจาในสวนที่เกีย่วกับบริษัทยอย
ดังกลาวซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม ไดถือตามรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

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: 14 พฤษภาคม 2552 
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551

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

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 474,924              311,096              427,751              238,769              
ลูกหนี้การคา
   กิจการที่เกี่ยวของกัน 2, 3 36,988                29,179                36,988                43,470                
   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3 737,536              1,178,674           679,562              1,115,615           
รวมลูกหนี้การคา 774,524              1,207,853           716,550              1,159,085           
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4 1,760,607           1,540,793           1,693,903           1,464,922           
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
   เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ 59,240                -                         59,240                -                         
   ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 63,116                100,463              56,845                98,760                
   อื่น ๆ 53,370                73,182                35,145                54,883                
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 175,726              173,645              151,230              153,643              
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,185,781           3,233,387           2,989,434           3,016,419           
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                         -                         671,865              671,865              
เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 1,926,559           1,861,224           706,768              706,768              
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 7 386,958              386,958              489,160              489,160              
เงินจายลวงหนาคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 91,820                88,101                91,820                88,101                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 2,852,898           2,851,439           2,117,279           2,108,856           
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9,862                  10,548                9,780                  10,441                
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 13,152                13,581                949                     1,409                  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,281,249           5,211,851           4,087,621           4,076,600           
รวมสินทรัพย 8,467,030           8,445,238           7,077,055           7,093,019           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 380,044              373,176              -                         -                         
เจาหนี้การคา
   กิจการที่เกี่ยวของกัน 2 32,238                33,523                108,464              95,253                
   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 165,498              190,262              62,320                83,251                
รวมเจาหน้ีการคา 197,736              223,785              170,784              178,504              
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 10 70,095                68,801                -                         -                         
หน้ีสินจากตราสารอนุพันธ - สัญญาแลกเปลี่ยนพลังงาน 14 8,341                  139,283              8,341                  139,283              
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 66,102                66,102                66,102                66,102                
   เจาหน้ีคาซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ 115,228              121,770              115,228              121,770              
   คาใชจายคางจาย 154,039              104,827              153,515              97,607                
   อื่น ๆ 35,417                32,224                21,424                19,879                
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 370,786              324,923              356,269              305,358              
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,027,002           1,129,968           535,394              623,145              
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 10 39,850                39,156                -                         -                         
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 83,270                85,924                83,270                85,924                
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 123,120              125,080              83,270                85,924                
รวมหน้ีสิน 1,150,122           1,255,048           618,664              709,069              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551  31 มีนาคม 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 26,731                19,689                -                         -                         
   บริษัทรวม 6 (281,272)            (270,989)            -                         -                         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30,000                30,000                30,000                30,000                
   ยังไมไดจัดสรร 6,292,164           6,160,725           5,198,391           5,123,950           
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 7,297,623           7,169,425           6,458,391           6,383,950           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 19,285                20,765                -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 7,316,908           7,190,190           6,458,391           6,383,950           
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 8,467,030           8,445,238           7,077,055           7,093,019           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได
รายไดจากการขาย 1,110,934           2,167,700           1,092,588           2,101,107           
รายไดอื่น
   ดอกเบี้ยรับ 2,319                  6,739                  2,313                  6,678                  
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                         -                         512                     -                         
   อื่น ๆ 3,512                  4,556                  3,354                  4,278                  
รวมรายไดอื่น 5,831                  11,295                6,179                  10,956                
รวมรายได 1,116,765           2,178,995           1,098,767           2,112,063           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 955,066              1,712,063           941,546              1,661,621           
คาใชจายในการขาย 48,061                68,001                45,408                65,563                
คาใชจายในการบริหาร 50,091                43,727                33,923                34,083                
คาตอบแทนผูบริหาร 4,029                  3,691                  3,329                  2,744                  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 303                     9,362                  -                         27,229                
รวมคาใชจาย 1,057,550           1,836,844           1,024,206           1,791,240           
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 59,215                342,151              74,561                320,823              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 75,618                94,848                -                         -                         
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 134,833 436,999 74,561 320,823
คาใชจายทางการเงิน (5,799)                (7,937)                (120)                   (730)                   
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 129,034              429,062              74,441                320,093              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 11 -                         (55,248)              -                         (55,247)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 129,034              373,814              74,441                264,846              

-                         -                         -                         -                         
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 131,439              372,190              74,441                264,846              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (2,405)                1,624                  

129,034              373,814              
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.44                    1.24                    0.25                    0.88                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 129,034              429,062              74,441                320,093              
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 67,236                59,094                46,532                41,231                
   คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) (221,582)            (1,473)                (225,875)            -                         
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (75,618)              (94,848)              -                         -                         
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ -                         (479)                   -                         (479)                   
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (1,415)                13,725                (6,673)                33,235                
   กําไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนพลังงานที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (67,571)              (9,509)                (67,571)              (9,509)                
   สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 3,872                  1,465                  3,872                  1,465                  
   ดอกเบี้ยรับ (2,319)                (6,739)                (2,313)                (6,678)                
   คาใชจายดอกเบี้ย 6,260                  7,213                  65                       7                         
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน (162,103)            397,511              (177,522)            379,365              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา 433,079              (280,006)            442,381              (245,385)            
   สินคาคงเหลือ 1,928                  (165,603)            (3,107)                (229,993)            
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (2,082)                (69,522)              2,414                  (62,074)              
   สินทรัพยอื่น 489                     1,157                  460                     923                     
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจาหนี้การคา (22,488)              20,923                (4,160)                33,478                
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (17,415)              (9,635)                (9,193)                (3,895)                
   จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (6,526)                (4,887)                (6,526)                (4,887)                
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 224,882              (110,062)            244,747              (132,468)            
   จายดอกเบี้ย (6,260)                (8,871)                (65)                     (7)                       
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 218,622              (118,933)            244,682              (132,475)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจายลวงหนาคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น (3,719)                (2,229)                (3,719)                (2,229)                
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (54,304)              (67,590)              (54,294)              (65,727)              
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ -                         479                     -                         479                     
ดอกเบี้ยรับ 2,319                  6,739                  2,313                  6,678                  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (55,704)              (62,601)              (55,700)              (60,799)              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 6,868                  (23,443)              -                         -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 6,868                  (23,443)              -                         -                         
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,958)                20,357                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 163,828              (184,620)                          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 311,096              1,185,190                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 474,924              1,000,570                         

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

-                         -                         
188,982 (193,274)            
238,769 1,122,475           
427,751 929,201              

-                         -                         



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 
(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 2550 (ตรวจสอบแลว) 300,000              930,000              (44,855)               (247,309)             30,000                 5,980,897           6,948,733           43,119                 6,991,852           
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน:
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                          -                          (8,271)                 (21,511)               -                          -                          (29,782)               (1,062)                 (30,844)               
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          372,190              372,190              1,624                   373,814              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 300,000              930,000              (53,126)               (268,820)             30,000                 6,353,087           7,291,141           43,681                 7,334,822           

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 -                          -                          7,042                   (10,283)               -                          -                          (3,241)                 925                      (2,316)                 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          131,439              131,439              (2,405)                 129,034              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 300,000              930,000              26,731                 (281,272)             30,000                 6,292,164           7,297,623           19,285                 7,316,908           

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(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               
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             264,846                  264,846                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 300,000                  930,000                  30,000                    5,473,654               6,733,654               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 300,000                  930,000                  30,000                    5,123,950               6,383,950               
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             74,441                    74,441                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 300,000                  930,000                  30,000                    5,198,391               6,458,391               

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552  

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ขอมูลบริษัท  

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

1.2 วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 
วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก ภาวะการตึงตัว
ของตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ และ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลง วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
แผนการดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก ถึงแมวารัฐบาลของประเทศตางๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลานี้            
แตยังคงมีความไมแนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้
จัดทําบนพื้นฐานขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน และประมาณการและขอ
สมมติฐานตางๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตามงบการเงินนี้
อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 11



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย     
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 
งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.5 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปนี้ 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่

ยกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท) 

 นโยบายการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 กําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
- - 76.2 70.1 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  (หนวย: ลานบาท) 
 นโยบายการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 กําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      
คาใชจายอื่น ตามที่ตกลงรวมกัน 4.5 5.9 4.5 5.9 
ปนสวนตนทุนการผลิต – พลังงาน  

ไอน้ําและพลังงานไฟฟา 
ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
78.9 94.4 78.9 94.4 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 
มีรายละเอียดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - - 14.3 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ อี - 0.5 - 0.5 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 37.0 28.6 37.0 28.6 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 37.0 29.1 37.0 43.4 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 76.2 61.7 
บริษัทรวมและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  0.1 0.4 0.1 0.4 
บริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ อี 31.3 32.3 31.3 32.3 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 0.8 0.8 0.8 0.8 
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 32.2 33.5 108.4 95.2 

ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทยอย 
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
ธนาคารพาณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะ
ยาวและ 3.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น 
 

 13



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเชื่อตามสัดสวน
การถือหุนในบริษัทดังกลาวในวงเงินสูงสุดไมเกิน 4.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

3. ลูกหนี้การคา 
ณ วันที่ในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯโดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระ
หนี้ อยางไรก็ตามบริษัทฯมีลูกหนี้การคาบางสวนที่คางชําระเกินกวา 6 เดือนเปนจํานวนเงิน 3 ลาน
บาท 

4. คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 
 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2552 สรุปไดดังนี้ 
  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 423,764 416,276 
บวก: ต้ังคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาระหวางงวด 44,939 40,646 
หัก: ลดลงจากการจําหนายหรือใชไประหวางงวด (266,521) (266,521) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 202,182 190,401 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
 31 มีนาคม  

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม  

2551 
31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
   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 ซี วี 

3.2 ลานเหรียญ
เม็กซิโก 

3.2 ลานเหรียญ
เม็กซิโก 

98.00 98.00 9,396 9,396 

รวม     671,865 671,865 

 บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2552 และ 2551 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทรวม  
6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท

รวมสําหรับงวดสามเดือน 
 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 รอยละ รอยละ       

        
         

     
  

(ตรวจสอบแลว)
 

(ตรวจสอบแลว)
 บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล 40.00 40.00 196,948 196,948 628,114 619,571 8,543 5,733

บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 29.99
 

29.99
 

509,820 509,820 1,579,717 1,512,642
 

67,075 89,115
หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (281,272) (270,989) - -
รวม 706,768 706,768 1,926,559 1,861,224 75,618 94,848 

 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

31 มีนาคม   
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

31 มีนาคม  
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

 รอยละ รอยละ  

     

(ตรวจสอบแลว) 
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล  40.00 40.00 196,948 196,948 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 29.99

 
29.99

 
509,820 509,820

รวม 706,768 706,768 
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6.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 
(หนวย: ลานบาท) 

 ทุนเรียกชําระ สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับ กําไรสุทธิ 
ชื่อบริษัท ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ งวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือน 

   31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม วันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

บริษัท พี ที อินโด      
ลิเบอรตี้ เท็กซไทล 

42.5 
ลานรูเปย
อินโดนีเซีย 

42.5 
ลานรูเปย
อินโดนีเซีย 

1,180        

        

1,007 355 181 329 446 20 14

บริษัท อดิตยา เบอรลา 
เคมีคัลส (ประเทศ
ไทย) จํากัด  

1,700 
ลานบาท 

1,700 
ลานบาท 

7,045 7,860 1,749 2,806 2,062 2,503 230 298

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง (บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล) คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทดังกลาว 
อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวางบการเงินดังกลาวจะไมมีความแตกตางอยางเปนสาระสําคัญหากไดถูกสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทนั้น 

บริษัทฯไมมีเงนิปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
  (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
31 มีนาคม  

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
31 มีนาคม  

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 และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2552 สรุปไดดังนี ้
  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 2,851,439 2,108,856 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 54,304 54,294 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (66,549) (45,871) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 13,704 - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 2,852,898 2,117,279 

9. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 128 ลานบาท ค้ําประกันโดย
บริษัทฯ 

10. เงินกูยืมระยะยาว 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯจากธนาคารพาณิชยสองแหงประกอบดวย เงินกูยืมแรกมียอดคงเหลือจํานวน 2.6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ย SIBOR บวกรอยละ 1.25 ตอป สวนเงินกูยืมสองมียอดคงเหลือจาํนวน 
0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 0.75 ตอป เงินกูยืมดังกลาวชําระคืนเปน
รายงวด งวดละครึ่งป ครบกําหนดชําระคืนภายในป 2553 โดยเงินกูยืมสองค้ําประกันโดยบริษัทฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนหลังจากบวกกลับและหักออกดวยคาใชจายและรายไดตางๆที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายและ
รายไดในการคํานวณภาษีคูณดวยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว 

12. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานเดียวคือการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยมีสวน

งานทางภูมิศาสตรหลักทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทาง
ภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญช ี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
         
รายไดจากภายนอก 1,093 2,101 18 67 - - 1,111 2,168 
รายไดระหวางสวนงาน - - 76 70 (76) (70) - - 
รายไดทั้งส้ิน 1,093 2,101 94 137 (76) (70) 1,111 2,168 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 151 439 5 17   156 456 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:          
รายไดอืน่       6 11 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม       76 95 
คาใชจายในการขาย       (48) (68) 
คาใชจายในการบริหาร       (51) (44) 
คาตอบแทนผูบริหาร       (4) (4) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน       - (9) 
คาใชจายทางการเงิน       (6) (8) 
ภาษีเงินไดนิตบิุคคล       - (55) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       129 374 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 2 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม เปนดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม

2551 
31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม

2551 
31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม

2551 
31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม

2551 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,117 2,109 736 743 - - 2,853 2,852 
สินทรัพยสวนกลาง 5,799 5,769 301 308 (486) (484) 5,614 5,593 
รวมสินทรัพย 7,916 7,878 1,037 1,051 (486) (484) 8,467 8,445 

13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

13.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 349 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อ

เครื่องจักรและอุปกรณ 
13.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 
  ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทในตางประเทศแหง

หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา บริษัทฯตกลงที่จะจาย
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย 

13.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู

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

14. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญา
ไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

  อัตราแลกเปลี่ยนตาม 
สกุลเงิน จํานวนที่ซ้ือ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ 

 (ลาน)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.3 34.5230 – 35.9850 

 19



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 20

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ซ้ือ ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว    

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนพลังงาน (Energy swap contract) ระยะสั้นเปนครั้งคราวกับ
คูสัญญาที่เชื่อถือได โดยในระหวางงวด บริษัทฯรับรูผลกําไรจากการทําสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 
68 ลานบาท ณ วันส้ินงวดบริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนพลังงานคงเหลือดังตอไปนี้ 

ชนิดสัญญา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาที่บริษัทตกลงซื้อ 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง Gulf 

Coast 3% NO.6 
271,100 บารเรล เมษายน - ธันวาคม 2552 31.50 - 50.95 เหรียญ          

สหรัฐอเมริกา ตอบารเรล 

15. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2552 ไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 0.45 บาท โดยจายจากผลการดําเนินงานของกิจการที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งจํานวน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135 ลานบาท บริษัทฯกําหนดจายเงิน      
ปนผลดังกลาวในเดือนพฤษภาคม 2552 

16. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม 2552 
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