
 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 



 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ   
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ       
งบกระแสเงนิสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ของบริษัท ไทย 
คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั ไทย 
คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงนิรวมของบริษัทฯไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ
แหงหนึ่งซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินระหวางกาลของบริษัทยอยดังกลาวแสดงยอดสนิทรัพย
รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 890 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: จํานวน 1,047 ลานบาท) ยอด
รายไดรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 35 ลานบาทและ 130 
ลานบาท ตามลําดับ (30 มิถุนายน 2551: จาํนวน 193 ลานบาทและ 330 ลานบาท ตามลําดับ) และขาดทุน
สุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 32 ลานบาทและ 55 ลานบาท 
ตามลําดับ (30 มิถุนายน 2551: กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนจํานวน 7 ลานบาทและ 21 ลาน
บาท ตามลําดับ) ขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้นแลว การรายงานของขาพเจาใน
สวนที่เกีย่วกับบริษัทยอยดังกลาวซึ่งรวมอยูในงบการเงนิรวม ไดถือตามรายงานการสอบทานของผูสอบ
บัญชีอ่ืนนั้น 

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

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป 

 1



 

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 สิงหาคม 2552 
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

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

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

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 776,536              311,096              735,226              238,769              
ลูกหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2, 3 41,473                29,179                41,473                43,470                
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 3 763,973              1,178,674           756,493              1,115,615           
รวมลูกหนี้การคา 805,446              1,207,853           797,966              1,159,085           
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4 1,146,502           1,540,793           1,056,326           1,464,922           
สินทรัพยจากตราสารอนุพันธ - สัญญาแลกเปล่ียนสินคา 15 120,665              -                         120,665              -                         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
   ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 19,990                100,463              -                         98,760                
   อ่ืน ๆ 69,407                73,182                39,452                54,883                
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 89,397                173,645              39,452                153,643              
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,938,546           3,233,387           2,749,635           3,016,419           
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                         -                         671,865              671,865              
เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 2,028,803           1,861,224           706,768              706,768              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 386,958              386,958              489,160              489,160              
เงินจายลวงหนาคาซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ 89,412                88,101                89,412                88,101                
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 2,886,350           2,851,439           2,200,778           2,108,856           
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9,171                  10,548                9,119                  10,441                
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 12,935                13,581                1,048                  1,409                  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,413,629           5,211,851           4,168,150           4,076,600           
รวมสินทรัพย 8,352,175           8,445,238           6,917,785           7,093,019           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

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

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

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 347,201              373,176              -                         -                         
เจาหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2 4,492                  33,523                14,967                95,253                
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 109,238              190,262              45,166                83,251                
รวมเจาหนี้การคา 113,730              223,785              60,133                178,504              
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 10 67,130                68,801                -                         -                         
หนี้สินจากตราสารอนุพันธ - สัญญาแลกเปลี่ยนสินคา 15 -                         139,283              -                         139,283              
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย -                         66,102                -                         66,102                
   เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 122,031              121,770              122,031              121,770              
   คาใชจายคางจาย 104,020              104,827              98,932                97,607                
   อ่ืน ๆ 55,266                32,224                30,682                19,879                
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 281,317              324,923              251,645              305,358              
รวมหนี้สินหมุนเวียน 809,378              1,129,968           311,778              623,145              
หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 10 4,661                  39,156                -                         -                         
สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 82,667                85,924                82,667                85,924                
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 87,328                125,080              82,667                85,924                
รวมหนี้สิน 896,706              1,255,048           394,445              709,069              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551  30 มิถุนายน 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 12,045                19,689                -                         -                         
   บริษัทรวม 6 (253,943)            (270,989)            -                         -                         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30,000                30,000                30,000                30,000                
   ยังไมไดจัดสรร 6,421,377           6,160,725           5,263,340           5,123,950           
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 7,439,479           7,169,425           6,523,340           6,383,950           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 15,990                20,765                -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 7,455,469           7,190,190           6,523,340           6,383,950           
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,352,175           8,445,238           6,917,785           7,093,019           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

รายได
รายไดจากการขาย 1,115,230           2,296,610           1,079,947           2,183,232           
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ -                         11,387                1,550                  11,387                
   ดอกเบี้ยรับ 1,188                  7,365                  1,159                  7,290                  
   เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เก่ียวของกัน -                         22,378                -                         22,378                
   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                         37,209                -                         28,518                
   อ่ืน ๆ 1,788                  8,003                  1,946                  4,169                  
รวมรายไดอ่ืน 2,976                  86,342                4,655                  73,742                
รวมรายได 1,118,206           2,382,952           1,084,602           2,256,974           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 881,284              1,943,081           844,710              1,849,886           
คาใชจายในการขาย 36,801                75,533                36,617                71,312                
คาใชจายในการบริหาร 29,469                48,026                22,977                34,065                
คาตอบแทนผูบริหาร 7,567                  7,811                  7,574                  6,606                  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,422                  -                         4,424                  -                         
รวมคาใชจาย 959,543              2,074,451           916,302              1,961,869           
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 158,663              308,501              168,300              295,105              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 76,465                145,827              -                         -                         
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 235,128              454,328              168,300              295,105              
คาใชจายทางการเงิน (4,089)                (7,160)                (150)                   (732)                   
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 231,039              447,168              168,150              294,373              
กลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล 
   (ภาษีเงินไดนิติบุคคล) 11 31,799                (44,224)              31,799                (44,225)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 262,838              402,944              199,949              250,148              

-                         -                         -                         -                         
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 264,213              402,114              199,949              250,148              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (1,375)                830                     

262,838              402,944              

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

รายได
รายไดจากการขาย 2,226,164           4,464,310           2,172,535           4,284,339           
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ -                         11,387                1,550                  11,387                
   ดอกเบี้ยรับ 3,507                  14,104                3,472                  13,968                
   เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เก่ียวของกัน -                         22,378                -                         22,378                
   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                         27,847                -                         1,289                  
   อ่ืน ๆ 5,300                  12,559                5,300                  8,447                  
รวมรายไดอ่ืน 8,807                  88,275                10,322                57,469                
รวมรายได 2,234,971           4,552,585           2,182,857           4,341,808           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 1,836,350           3,655,144           1,786,256           3,511,507           
คาใชจายในการขาย 84,862                143,534              82,025                136,875              
คาใชจายในการบริหาร 79,560                91,753                56,900                68,148                
คาตอบแทนผูบริหาร 11,596                11,502                10,903                9,350                  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,725                  -                         3,912                  -                         
รวมคาใชจาย 2,017,093           3,901,933           1,939,996           3,725,880           
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 217,878              650,652              242,861              615,928              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 152,083              240,675              -                         -                         
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 369,961              891,327              242,861              615,928              
คาใชจายทางการเงิน (9,888)                (15,097)              (270)                   (1,462)                
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 360,073              876,230              242,591              614,466              
กลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล 
   (ภาษีเงินไดนิติบุคคล) 11 31,799                (99,472)              31,799                (99,472)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 391,872              776,758              274,390              514,994              

-                         -                         -                         -                         
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 395,652              774,304              274,390              514,994              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (3,780)                2,454                  

391,872              776,758              

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 360,073              876,230              242,591              614,466              
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 134,081              115,822              92,951                79,620                
   คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) (391,288)            428                     (397,280)            -                         
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (152,083)            (240,675)            -                         -                         
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ -                         (1,655)                -                         (1,655)                
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 5,873                  (8,363)                6,040                  (8,363)                
   ขาดทุน (กําไร) จากสัญญาแลกเปล่ียนสินคาที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (259,948)            25,644                (259,948)            25,644                
   สํารองเผื่อผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 3,918                  2,931                  3,918                  2,931                  
   เงินปนผลรับ -                         (11,387)              (1,550)                (11,387)              
   รายไดจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เก่ียวของกัน -                         (22,378)              -                         (22,378)              
   ดอกเบี้ยรับ (3,507)                (14,104)              (3,472)                (13,968)              
   คาใชจายดอกเบี้ย 9,690                  13,450                155                     7                         
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน (293,191)            735,943              (316,595)            664,917              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา 398,719              (262,556)            357,507              (226,492)            
   สินคาคงเหลือ 785,580              194,675              805,876              195,025              
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 84,252                (76,972)              114,198              (28,625)              
   สินทรัพยอ่ืน 659                     45                       360                     46                       
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจาหนี้การคา (111,761)            94,544                (120,077)            44,717                
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,664                14,684                11,659                15,288                
   จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (7,174)                (4,585)                (7,174)                (4,585)                
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 876,748              695,778              845,754              660,291              
   จายดอกเบี้ย (7,587)                (7,083)                (155)                   (7)                       
   จายภาษีเงินได (34,302)              (112,511)            (34,302)              (112,511)            
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 834,859              576,184              811,297              547,773              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากรายไดเงินปนผล 1,550                  11,387                1,550                  11,387                
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เก่ียวของกัน -                         22,378                -                         22,378                
เงินจายลวงหนาคาซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (1,311)                (42,834)              (1,311)                (42,834)              
ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (183,951)            (110,285)            (183,551)            (105,426)            
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ -                         1,655                  -                         1,655                  
ดอกเบี้ยรับ 3,507                  14,104                3,472                  13,968                
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (180,205)            (103,595)            (179,840)            (98,872)              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (25,976)              (2,330)                -                         -                         
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (35,921)              (34,169)              -                         -                         
เงินปนผลจาย (135,000)            (270,001)            (135,000)            (270,000)            
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (196,897)            (306,500)            (135,000)            (270,000)            
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 7,683                  (29,801)              -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 465,440              136,288              496,457              178,901              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 311,096              1,185,190           238,769              1,122,475           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 776,536              1,321,478           735,226              1,301,376           

-                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว )

(หนวย : พันบาท )

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนของผูถือหุน
ที่ออกและ สวนเกิน ผูถือหุน 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 -                   -                         21 ,555       22 ,128        -                  -                         43 ,683           2 ,784                    46 ,467                  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 12 ) -                   -                         -                -                 -                  (270 ,000 )            (270 ,000 )        -                           (270 ,000 )               
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                   -                         -                -                 -                  774 ,304             774 ,304         2 ,454                    776 ,758                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 300 ,000       930 ,000             (23 ,300 )     (225 ,181 )    30 ,000        6 ,485 ,201          7 ,496 ,720      48 ,357                  7 ,545 ,077             

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 ,644 )       17 ,046        -                  -                         9 ,402             (995 )                     8 ,407                    
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 12 ) -                   -                         -                -                 -                  (135 ,000 )            (135 ,000 )        -                           (135 ,000 )               
กําไร (ขาดทุน ) สุทธิสําหรับงวด -                   -                         -                -                 -                  395 ,652             395 ,652         (3 ,780 )                  391 ,872                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 300 ,000       930 ,000             12 ,045       (253 ,943 )    30 ,000        6 ,421 ,377          7 ,439 ,479      15 ,990                  7 ,455 ,469             

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน ) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม

ตางจากการแปลงคางบการเงิน

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
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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            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 12 ) -                          -                          -                          (270 ,000 )             (270 ,000 )             
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -                          -                          514 ,994               514 ,994               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 300 ,000               930 ,000               30 ,000                 5 ,453 ,802            6 ,713 ,802            

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 -                          -                          -                          274 ,390               274 ,390               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 300 ,000               930 ,000               30 ,000                 5 ,263 ,340            6 ,523 ,340            

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ )
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 



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

1. 
1.1 

ะมีภูมิลําเนา         
งในประเทศและ

ตําบลโพสะ     
ุนพลาซา 

1.2 
อง งบการเงิน
ัทฯไดแสดง

ินสด

าเสนอครั้งลาสุด  
ใหม ๆ 

งบการเงิน

1.3 
็ค จํากัด 

รับปส้ินสุด
างงวด 

บงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552  

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

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

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นํ
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใช
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมายและ
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คารบอนแบล
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําห
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหว



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เร่ือง การ

จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้นการ
อางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว 

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

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

(ปรับปรุง 2550) 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนนิงานที่ยกเลิก 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทกึสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธรุกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตน
ไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชาและแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวน
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) ไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคบัใชในปปจจุบัน 

  วันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจาก

รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 

 ะทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใชมาตรฐาน
ชีทั้งสามฉบับดังกลาว ซ่ึงยังไมสามารถสรุปไดในขณะนี้ 

ีท่ีสําคัญ 

2. 
 ําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
ึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 

อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบ
มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได  

ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกร
การบัญ

1.5 นโยบายการบัญช
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่ส

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ
 (หนวย: ลานบาท) 

นโยบาย สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
การกําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2552 2551 2552 2551 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย    
(ตัดออ
ซื้อสิน

รายกา

  
กจากงบการเงินรวมแลว)      
คา ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 
- - - 49.4 

รธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      
ซื้อสินคา ราคาเทียบเคียงกับ - 64.4 - 64.4 

ปนสว
แล ราคาตลาด 

103.9 
ราคาตลาด 

นตนทุนการผลิต - พลังงานไอน้ํา ราคาเทียบเคียงกับ 86.8 103.9 86.8 
ะพลังงานไฟฟา  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 

  (หนวย: ลานบาท) 
 นโยบาย สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

การกําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 

ารธุรกิจกับบริษัทยอยรายก       

 
 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสิ

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน

นคา ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด 

- - 75.9 119.5 

      
ซื้อสิ

ราคาตลาด 
คาใชจายอื่น ตามที่ตกลงรวมกัน 4.5 5.3 4.5 5.3 
ปนสวนตนท

และพลังง
บเคียงกับ 165.7 198.3 165.7 198.3 

ยอดค ัน  
2551 มีร

  (หนวย: ลานบาท) 
 

นคา ราคาเทียบเคียงกับ - 64.4 - 64.4 

ุนการผลิต - พลังงานไอน้ํา ราคาเทีย
านไฟฟา ราคาตลาด 

งคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของก
ายละเอียดดังนี้ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
30 มิถุนายน 

2552 
31 ธันวาค

2551 
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว

รคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ย     
ลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - - 14.3 
ี่ยวของกัน     
ล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ อี - 0.5 

ม 

 ) 
ลูกหนี้กา
บริษัทยอ
บริษัท เห
บริษัทท่ีเก
บริษัท อเ - 0.5 
บร ไทิษัท ยเรยอน จํากัด (มหาชน) 41.4 28.6 41.4 28.6 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 41.4 29.1 41.4 43.4 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอ  
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด 10.5 61.7 
บริษัทรวมและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัท อด ย) 0.4 
บริษัท อเ  อ 2.3 
บริษัท ไทย น) 

ย   
- - 
 

 

ิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไท
ล็กซานเดรีย คารบอนแบล็ค เอส เอ
เรยอน จํากัด (มหาช

จํากัด 0.2 0.4 
ี 4.3 32.3 

- 

0.2 
4.3 3

นี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 4.5 33.5 15.0 9
0.8 - 0.8 

รวมเจาห 5.2 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

       ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทยอย 

ท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอบริษั น จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
ธนาค
ธนาค อเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะ

รัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น 

ารพาณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับ
ารพาณิชยแหงหนึ่ง ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐ

ยาวและ 3.6 ลานเหรียญสห

ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
ินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0 

ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเชื่อตามสัดสวน

3. 
ณ วันที่ในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯโดยสวนใหญยังไมเกินกําหน
อยางไรก็ตามบริษัทฯมีลูกหนี้การคาบ ี่คางชําระเก  

4. คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเ
 งของบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

ดดังนี้ 
 (หนวย: พันบ

 งบการเงินรวม 

สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเง

การถือหุนในบริษัทดังกลาวในวงเงินสูงสุดไมเกิน 4.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ลูกหนี้การคา 
ดเวลาชําระหนี้ 

างสวนท ินกวา 6 เดือนเปนจํานวนเงิน 0.7 ลานบาท

หลือ 
รายการเปลี่ยนแปล
30 มิถุนายน 2552 สรุปไ
 าท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาค 423,76 416,276 
บวก/หัก: บันทึก (โอนกลับบัญชี) ค

ะ 91,28 97,280
 วนัที ่30 มิถุนายน 2 32,476 

ม 2551 
าเผื่อการ

4 

ลดมูลคาของสินคาร
ยอดคงเหลือ ณ

หวางงวด 
552 

(3 8) (3 ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

18,996 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดทําการโอนกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
จํานวน 397 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯสามารถจําหนายสินคาที่เคยตั้งคาเผื่อการลดมูลคาออกไปได 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 17

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เ บ ะเอียดดังตอไปนี้ 

 ( วย: พันบาท) 
ษัท 

  งินลงทุนในบริษัทยอย

ชื่อ

ตามท

บริ

ี่แสดงอยูในง การเงินเฉพาะกิจการมีรายล
หน

ทุนเรียกชําระแลว สัดสว ทุน นเงินลง ราคาทุน 

 
30 มิถุน

2552
ายน 
 

31 ธันวาคม  
2551 

30 มิถุนา
2552 

ยน 31 ธันวาคม 
2551 

30 มิถุนา
2552 

ยน 31 ธันวาคม 
2551 

  ร  อยละ  (ตรวจสอบแลว) อยละ ร  
บริษัท เห เบอ คารบอน  157 

ลานเรนมินบิจนี 
157 

ลานเรนมินบิจนี 
 4 662,469 662,46  

บริษัท เบอรล บอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี ว ี 3.2 ลานเหรียญ
เม็กซิโก 

3.2 ลานเหรียญ
ซิโก 

96  

    

ลียวหนิง 

า คาร

รลา จํากดั 88.54

98.00

88.5

98.0

9

เม็ก
 0 9,3 9,396

รวม 671,865 671,865 

 บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดสามเ และหกเด ิ้นสุดวันที่ 3 ุนายน 2552  ดือน ือนส 0 มิถ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทรวม  
6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนใ ม

: ) 
 ง น

นบริษัทรว

 

ทล  
ระเทศไทย) จํ
งิน 

ทล  
ระเทศไทย) จํ

 

สัดสวนเงิ
30 มิถุนายน 

2552 
รอยละ 
40.00

 29.99
 
 ัด

ดสวนเงินลงทุ
 30 มิถุ

2552 
นายน 31 ธันวาคม 

2551 
ร

29.99
 

(หนวย

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
ในบริษัทรวมสําหรับงวดห

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนา
2552 2

  
 16,349 
 135,734 
 - 

152,083 

พันบาท

ินลงทุ
เดือน 
น 
51 

(521
41,196

-

บการเงิ รวม 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
30 มิถุนายน 31 ธันว

2552 255
(ตรวจสอ

634,370 61
1,648,376 1,51

 (253,943) (27
2,028,803 1,86

ชื่อบริษัท นลงทุน ราค
ายน

2 

6,948

าทุน 
31 ธันวาค

2551 
(ตรวจสอบแ

 196,9
 509,8
 

706,7

 (หนวย: พัน

คาทุน 
31 ธันวา

2551 
(ตรวจสอบ

196
 509

706

เง น
ก

 31 ธันวาคม น  ม  า ย  30 มิถุ
25

  
1
5

7

พาะกจิ

30 ม
2

  

คม  

แลว) 
571
642
989)
224 

 2551 5 1 
 รอยละ ลว)  บ

บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไ 40.00 9 48 9, ) 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ป าก 29.99 09,820 20 2, 2  
หัก: ผลตางจากการแปลงคางบการเ   - - 0,  
รวม   06,768 68 1, 240,675 

 
บาท) 

 งบการเงินเฉ การ 
ชื่อบริษัท สั น รา

ิถุนายน 
552 

คม 

 รอยละ อยละ แลว) 
บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไ 40.00 40.00 196,948 ,948 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ป ากัด 29.99  509,820 ,820 
รวม  706,768 ,768 

  

5
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6.2 ขอมูลทางการเงินโดยส รุปของบริษัทรวม 
(หนวย: ลานบาท) 

หนี้สินรวม รายไดรวม ก
ชื่อบริษัท 

 
 ทุนเรียกชําระ สินทรัพยรวม ําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

ับงวดหกเดือนสิ้นส
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 ม นวาคม วันที่ 30 วันที่ 30 

52 2551 2552 2551 552 51 2552 255

า
อินโดนีเซีย อินโด

ิษัท อดิตยา เบอรลา 

 3 181 749 882 42 

เคมีคัลส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ลานบาท ลานบาท 
1,700 1,700 7,073 7,860  2,806 3,984 435 507 

แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง (บริษัท พี ที อินโด ลิเบอรตี้ เทกซไทล) คํานวณขึ้ ินที่จัดทาขึ้นโดย ารของบ ลาว 
อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวางบการเงินดังกลาวจะไมมีความแตกตางอยางเปนสาระสําคัญหากไดถูกสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทนั้น 

 1,572 2,954 

สวน  ็ นจากงบการเง ํ ฝายบริห ริษัทดังก

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหร ุด 
 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  ิถุนายน 31 ธั มิถุนายน มิถุนายน 

 2552 2551 25 2 25 1 
บริษัท พี ที อินโด      
ลิเบอรตี้ เท็กซไทล 

42.5 
ล นรูเปย

42.5 
ลานรูเปย

นีเซีย 

1,276 1,007 60  (1) 

บร

บริษัทฯมีเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 1.5 ลานบาท
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 20

7. เงินลงท
  (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษ

ุนระยะยาวอื่น 

ัท สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 ม

2
ิถุนาย
552 

น 31 ม ธันวาค
2551 

30 มิถุนายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 มิถุนายน 
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 จํากั 98 223,204 ด 15.98 15. 223,204 223,204 223,204 
  386,958  386,958 489,160 489,160 

8. ท่ีดิน อาคาร และอ  
 รายการเปลี่ยนแปลงข ี่ดิน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2552 สรุปได ังนี ้
วย: พันบาท) 

งบก

ุปกรณ
องบัญชีท  อาคาร และอุปกรณ

ด
(หน

 ารเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญช วันที่ 1 ม ม 2552 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด คาทุน ,951 183,551 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด ) (91,629) 
ผลตางจากการแปลงคา รเงิน (16,361) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่30 มิถุนายน 2552 ,350 

ี ณ 
 – รา

กราค 2,851,439 2,108,856 
183

(132 
งบกา

,679

2,886 2,200,778 

9. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งจ 109 ลานบาท ค้ําประกันโดย

บริษัทฯ 
10. เงินกูยืมระยะยาว 
 ี่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัท เหลีย ิง เบอรลา คารบอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวสกุลเงิน

ัฐฯจากธนาคารพาณิชยสองแห วย เงินกูยืมแรกมียอดคงเหล  1.7 ลาน
ัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 1.25 ตอป สวนเงินกูย ยอดคงเหลือ

 0.4 ลานเหร ัฐฯ มีอ  LIBOR บวกร  0.75 ตอป ังกลาวชําระ
นรายงวด ง ะครึ่งป ครบก ืนภายในป  โดยเงินกู าประกันโดย

 

ํานวน 

ณ วันท
เหรียญสหร
เหรียญสหร
จํานวน
คืนเป
บริษัทฯ

วหน
งประกอบด

R 
ือจํานวน

ี
ูยืมด

้ํ

SIBO
ัตราดอกเบ
ําหนดช

บวก
ี้ย
ําระค

ืมสองม
 เงินก
ยืมสองค

ียญสหร
วดล

อยละ
2553



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. เงิน ิบุคคล 
 คลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกํา ธิของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการ

กลับและหักออกดวยคาใชจายแล ๆที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายและ
ราย ษีคูณดวยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งป ว 

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 บริษัทฯไดรับอนุมัติสิท งภาษียอนหลังสําหรับป 2551 จาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โด ธิพิเศษดัง ิทธิพิเศษในการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคค ุทธิที่ไดรับจ รประกอบ ้ําสําหรับเครื่องจักรใหม นับแตวันที่
เร่ิม รประกอบกิจการนั้น (กันยายน 25 กจากนั้นบริษัทฯไดขอรับอนุมัติการ
ขยา ิเศษทางภาษีเพิ่ม นเวลา 2 ป ะกอบกิจการผลิตผงคารบอน 
(จากเดิม ุดใน พฤศจิกายน 2551) ซ่ึงเปนผ ิบุคคลสําหรับป 2551 มียอด
ลดลงเปนจํานวน 32 ลานบาท และบริษัทฯไดบันทึก วณดังกลาวในงวดปจจุบัน 

12. เงินปนผล 
ล

ภาษี
ภาษ
ลงท

ไดนิต
ไดน
ังจา
การ

ีเงิน
ุนหล
ไดใน

ิติบุค
กบวก
คํานวณภา

ยสิท
ากกาลสําห

ไดจ
าใช
สิ้นส

รับก
ากกา
สิทธิพ

ําไรส
มีราย
ยเวล เติมเป

เดือน

เงินปนผ

จําป สําหรับ ระชุม

 2551

นผลประจําป สํ

เงินปน  2552 

รเงินจ
ริษัทยอยดําเนินกิจการ

ในประเท
ในสวนงา

ละตา
ศาสตรของ

ไรสุท
ะรายไดตาง
ที่ประมาณไ

ธิพิเศษทา
กลาวรวมถึงส
กิจการไอน
51) และนอ
 สําหรับก
ลใหภาษีเงิน
ผลตางจากก

 

ุน เมื่อวันที่ 

ุน เมื่อวันที่ 

คือการผลิตและจ
เทศ ขอมูลท

ารปร
ไดนิต
ารคําน

เงิน
(พ

างการเ

 อนุมัติโดย ปนผลจาย  
ันบาท) 

เงินปนผลจายตอหุน 
(บาท) 

เงินปนผลประ ป 2550 ที่ป สามัญผูถือห
29 เมษายน 2551 270,000 0.90 

รวมเงินปนผลป   270,000 0.90 
    
เงินป าหรับป 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือห

29 เมษายน 2552 135,000 0.45 
รวม ผลป  135,000 0.45 

13. ขอมูลทางกา ําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯและบ นเดียว ําหนายผงคารบอน โดยมีสวน

งานทางภูมิศาสตรหลักทั้ง ศแ งประ งินจําแนกตามสวนงานทาง
ภูมิ บริษัทฯและบริษัทยอยเปนดังนี้ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

สวนงาน รายก
ในประเท ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
52 52 2551 

รายไดจากภายนอก 1 2,183 36 13 - 1,116 2,296 
รา

,080  1 - 
ยไดระหวางสวนงาน - 49 - - - 
ยไดทั้งสิ้น 0 36 162 - 1,116 ,296 

19 - 

 สวนงาน ารตัดบัญชี  
 ศ 
 25 2551 2552 2551 25 2551 2552 

- - (49) 
รา 1,08 2,183 (49) 2
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 235 334 (1) - 234 353 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:          
รายไ       3 50 

   สวน 146 
คาใช (76) 
คาใช       (30) (48) 
คาตอบแทนผูบริหาร       ) 

   กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน       
   คาใชจายทางการเงิน    ) 
   กลับ
      (ภา

    
3

   ดอื่น 
แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      77 
จายในการขาย       (37) 
จายในการบริหาร 

(8) (8
(4) 37

   (4) (7
รายการภาษีเงินไดนิติบุคคล      
ษีเงินไดนิติบุคคล) 

 
2 (4

ุทธิสําหรับงวด  3 40

งบก กเดือนสิ้นส น  

4) 
กําไรส      26 3 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 ารเงินรวมสําหรับงวดห ุดวันที่ 30 มิถุนาย
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  

ระเทศ  ในป ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
รายได 464 
รายได  - 

จากภายนอก 2,173 4,284 54 180 - - 2,227 4,
ระหวางสวนงาน - 76 119 (76) (119) - - 

ราย ทั้งสิ้น 
กําไรจากการดําเนินงานตาม

ได 2,173 4,284 130 299 (76) (119) 2,227 4,464 
สวนงาน 386 773 4 36 - - 390 809 

รายได  
   รายไ 60 
   สวน 241 
คาใช
คาใช (92) 
คาต (11) 

   กําไร 28 
   คาใช รเงิน       (10) (15) 
   กลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล     
      (ภาษีเงินไดนิติบุคคล) 

      
32 

และคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
ดอื่น       9 
แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      152 
จายในการขาย       (85) (144) 
จายในการบริหาร       (79) 
อบแทนผูบริหาร       (12) 
 (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน      (5) 
จายทางกา

(99) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด       392 777 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ

 (หนวย: ลานบาท) 
 
 

งบการเงินขอ 2 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม เปนดังนี้ 

สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรว

30 มิถุนายน 
2552 

31 ธันวาคม
2551 

30 มิถุนายน 
2552 

31 ธันวาคม
2551 

30 มิถุนายน 
2552 

31 ธันวาคม
2551 

30 มิถุนายน 
2552 

31 ธ
2551 

 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรว
าคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,201 2,109 686 743 - - 2,887 
ยสวนกลาง 5,633 

จสอบแลว) 
ที่ดิน อ 2,852 
สินทรัพ 5,769 207 308 (375) (484) 5,465 

ทรัพย 7,834 7,878 893 1,051 (375) (484) 8,352 

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ม 
 ันวาคม

 

5,593 
รวมสิน 8,445 

14. 
 เกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

  ณ วันที่ 30  2552 บริษัทฯมีรายจ ํานวนเงิน 22 ี่ย

14.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 
  ดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับ ตางประเทศแ

นึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา บร ัทฯตกลงที่จะจาย
ิ โ งยอดขาย 

14.3 าคาร 
ังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู

15. 
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญา
ไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

14.1 ภาระผูกพัน
 มิถุนายน ายฝายทุนจ 7 ลานบาท ที่เก วของกับการซื้อ

เครื่องจักรและอุปกรณ 

ในป 2530 บริษัทฯไ บริษัทใน หง
ห ิษ
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธ ดยคํานวณเปนอัตรารอยละขอ
หนังสือค้ําประกันธน

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯมีหน
เปนจํานวน 13 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: จํานวน 13 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 
เคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
  

สกุลเงิน 
อัตราแลกเปลี่ยนตาม 

จํานวนที่ซ ของจํานวนที่ซ้ือ
(ลาน)  

เหรียญสหรัฐอ .4 3 000 - 150 

ความเสี่ยงจากก
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากค ผันผ องร ถุดิ ื้อ ใน ริหารค ดังก     
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาแลก นคร
เชื่อถือได โดยในระหวางงวด บริษ กํ เป 22 
บาท ณ วันสิ้น อไปน

ชนิดสัญญ
ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง Gulf 1

Coast 3% NO.6 
กร ม  0 5 เห       

ตอบ  
ขายน้ํามันเชื้อเพลิ

Coast 3% NO
3 เห
าตอบ ล 

ื้อ สัญญา  
 

เมริกา 13 4.1 35.7

 ารผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 วาม วนข าคาวัต บที่ซ การบ วามเสี่ยง ลาว

เปลี่ยนสินคา (Commodity Swap) ระยะสั้นเป ั้งคราวกับคูสัญญาที่
ัทฯรับรูผล าไรจากการทําสัญญาดังกลาว นจํานวนเงิน 2 ลาน

งวดบริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนสินคาคงเหลือดังต ี้ 

า ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาที่บริษัทตกลงซื้อ 
91,100 บารเรล กฎาค  - พฤศจิกายน 2552 31.5  - 50.9 รียญ 

สหรัฐอเมริกา ารเรล
ง Gulf 

.6 
61,100 บารเรล กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 56.00 - 58.5 รียญ

สหรัฐอเมริก ารเร

16. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอ วั ที่        

14 สิงหาคม 2552 

 
 

นุมัติใหเผยแพรโด การผูมีอ ิษัทฯเมื่อยกรรม ํานาจของบร น
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