
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ของบริษัท ไทย คารบอน
แบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย คารบอน
แบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบ
ทานของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัทฯไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศหนึ่งแหงซึ่ง
สอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ของบริษัทยอย
นั้นแสดงยอดสินทรัพยรวมจํานวน 1,123 ลานบาท (2549: 1,409 ลานบาท) รายไดรวมสําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนจํานวน 62 ลานบาท และ 273 ลานบาท และขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน
จํานวน 35 ลานบาทและ 81 ลานบาท (สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 : 
ยอดรายไดจํานวนประมาณ 145 ลานบาท และ 349 ลานบาท และขาดทุนสุทธิจํานวนประมาณ 32 ลานบาท 
และ 119 ลานบาท ตามลําดับ) ขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้นแลวและการ
รายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยดังกลาวซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม ไดถือตามรายงาน
การสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ได
แตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทาน
เทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจาและโดยอาศัยรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัท
ยอยในตางประเทศ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2549 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่แสดง
เปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว 
(บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 2 ขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงเพื่อจัดทํางบการเงินดังกลาวมีความเหมาะสมและ
ไดนําไปปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการตามสมควรแลว) ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลัง
จากวันที่ในรายงานนั้น 

 
 
  ณรงค  พันตาวงษ 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  : 13 พฤศจิกายน 2550 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549  30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549

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

          สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,434,645            875,668               1,332,256            824,442               
     ลูกหนี้การคา
        กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 35,140                 31,575                 35,140                 36,314                 
        กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 4 1,107,633            1,173,180            1,090,105            1,114,812            
     รวมลูกหนี้การคา 1,142,773            1,204,755            1,125,245            1,151,126            
     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 867,517               1,060,660            687,850               841,126               
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
        เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ 15,221                 12,512                 - -
        ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 43,355                 118,998               - 45,644                 
        อื่น ๆ 116,874               22,361                 111,714               20,729                 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,620,385            3,294,954            3,257,065            2,883,067            
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 - - 668,443               485,385               
     เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 1,583,885            1,551,738            706,768               972,724               
     เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน 6 398,883               255,167               501,085               255,167               
     เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 127,719               35,444                 127,719               35,444                 
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 2,182,304            2,081,580            1,444,822            1,322,119            
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9,480                   10,592                 811                      1,650                   
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,302,271            3,934,521            3,449,648            3,072,489            
รวมสินทรัพย 7,922,656 7,229,475 6,706,713 5,955,556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549  30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549

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

       หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 8 435,328               531,424               - 6,690                   
     เจาหนี้การคา
        กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 1,153                   1,619                   7,256                   1,672                   
        กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 172,445               180,898               101,099               81,846                 
     รวมเจาหนี้การคา 173,598               182,517               108,355               83,518                 
     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 67,621                 71,185                 - -
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 64,371                 113,619               63,799                 113,497               
        คาใชจายคางจาย 111,150               45,364                 101,188               31,585                 
        อื่น ๆ 118,779               63,525                 104,194               54,900                 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 970,847               1,007,634            377,536               290,190               
หนี้สินไมหมุนเวียน
     เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 139,916               182,882               - -
     สํารองเผ่ือผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 75,013                 69,585                 75,013                 69,585                 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 214,929               252,467               75,013                 69,585                 
รวมหนี้สิน 1,185,776            1,260,101            452,549               359,775               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549  30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549

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

สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
           หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000               300,000               300,000               300,000               
     สวนเกินทุน
        สวนเกินมูลคาหุน 930,000               930,000               930,000               930,000               
     ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
        บริษัทยอย (48,918)                (13,068)                - -
        บริษัทรวม 5 (232,761)              (192,958)              - -
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 
        ยังไมไดจัดสรร 5,715,634            4,893,438            4,994,164            4,335,781            
รวมสวนของผูถือหุน 6,693,955            5,947,412            6,254,164            5,595,781            
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 42,925                 21,962                 -                       -
รวมสวนของผูถือหุน 6,736,880            5,969,374            6,254,164            5,595,781            
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,922,656            7,229,475            6,706,713            5,955,556            

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)
     รายได
        รายไดจากการขาย 1,733,933            1,772,622            1,697,333            1,823,462            
        สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 94,180                 89,681                 - -
        รายไดอื่น
           เงินปนผลรับ - - 1,923                   -
           ดอกเบี้ยรับ 10,052                 3,892                   10,052                 3,875                   
           กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 2,235                   - -
           อื่น ๆ 11,012                 11,016                 3,213                   3,722                   
     รวมรายได 1,849,177            1,879,446            1,712,521            1,831,059            
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 1,246,185            1,380,361            1,208,835            1,433,036            
        คาใชจายในการขายและการบริหาร
           คาใชจายในการขาย 76,470                 81,846                 74,951                 77,194                 
           คาใชจายในการบริหาร 83,755                 71,075                 55,966                 42,325                 
           ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 965                      - 2,018                   4,858                   
     รวมคาใชจาย 1,407,375            1,533,282            1,341,770            1,557,413            
     กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 441,802               346,164               370,751               273,646               
     ดอกเบี้ยจาย (10,821)                (16,213)                (256)                     (1,564)                  
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (61,567)                (49,313)                (61,567)                (49,313)                
     กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล 369,414               280,638               308,928               222,769               
     ขาดทุนสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 3,324                   7,316                   - -
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 372,738               287,954               308,928               222,769               

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
        กําไรสุทธิ 1.24 0.96 1.03 0.74

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)
     รายได
        รายไดจากการขาย 5,121,412            4,960,592            4,937,394            4,819,328            
        สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 237,626               169,648               - -
        รายไดอื่น
           เงินปนผลรับ 26,928                 5,694                   28,851                 5,694                   
           ดอกเบี้ยรับ 28,922                 17,382                 28,922                 17,309                 
           อื่น ๆ 33,358                 22,641                 13,382                 9,707                   
     รวมรายได 5,448,246            5,175,957            5,008,549            4,852,038            
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 3,771,481            4,027,661            3,592,583            3,887,478            
        คาใชจายในการขายและการบริหาร
           คาใชจายในการขาย 218,861               218,416               211,907               207,047               
           คาใชจายในการบริหาร 192,069               200,625               125,355               107,423               
           ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 19,705                 4,548                   19,705                 17,501                 
     รวมคาใชจาย 4,202,116            4,451,250            3,949,550            4,219,449            
     กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,246,130            724,707               1,058,999            632,589               
     ดอกเบี้ยจาย (32,528)                (42,909)                (289)                     (1,686)                  
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (190,328)              (110,975)              (190,328)              (110,975)              
     กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,023,274            570,823               868,382               519,928               

          ขาดทุนสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 8,922                   27,313                 - -
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,032,196            598,136               868,382               519,928               

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
        กําไรสุทธิ 3.44 1.99 2.89 1.73

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 1,032,196            598,136               868,382               519,928               
     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :
        คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 176,853               191,749               124,866               137,549               
        คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ (16,138)                584                      - -
        ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพย (2,812)                  (1)                         (2,812)                  (1)                         
        เงินปนผลรับ (26,928)                (5,694)                  (28,851)                (5,694)                  
        สวนแบงกําไรของเงินลงทุนในบริษัทรวม (237,626)              (169,648)              - -
        ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง (8,007)                  (1,545)                  - (56)                       
        สํารองเผ่ือผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 6,565                   - 6,565                   -
        กําไร (ขาดทุน) สุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 20,963                 (31,246)                - -
     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 945,066               582,335               968,150               651,726               
        และหนี้สินดําเนินงาน
     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
        ลูกหนี้การคา 61,765                 306,482               25,881                 456,378               
        สินคาคงเหลือ 209,281               (976,293)              153,276               (770,607)              
        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (20,297)                17,194                 (28,804)                (20,420)                
        สินทรัพยอื่น 905                      669                      840                      37                        
     หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
        เจาหนี้การคา (8,919)                  159,892               24,838                 170,152               
        หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 71,791                 (10,287)                53,944                 (23,392)                
        จายประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (1,136)                  7,830                   (1,136)                  7,830                   
           เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,258,456            87,822                 1,196,989            471,704               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

 
 
 
 
 
 
 

2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินปนผลรับ 28,851                 6,297                   28,851                 6,297                   
     จายเงินเพิ่มทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม - - (183,058)              -
     เงินสดรับจากการลดลงในหุนของกิจการที่เกี่ยวของกัน 20,037                 - 20,037                 -
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม - 41,207                 - 41,207                 
     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 438                      1                          438                      1                          
     จายเงินลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (93,557)                (80,302)                (93,557)                (80,302)                
     ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (284,471)              (158,906)              (245,196)              (158,447)              
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (328,702)              (191,703)              (472,485)              (191,244)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (96,097)                156,315               (6,690)                  10,722                 
     จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (43,148)                (38,561)                - -
     เงินปนผลจาย (210,000)              (180,000)              (210,000)              (180,000)              
        เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (349,245)              (62,246)                (216,690)              (169,278)              

580,509               (166,127)              507,814               111,182               
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (21,531)                16,391                 - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 558,978               (149,736)              507,814               111,182               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 875,667               948,318               824,442               886,147               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,434,645            798,582               1,332,256            997,329               

-                       -                       
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :-
     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 32,255                 28,791                 39                        1,686                   
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 240,026               168,133               240,026               168,133               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนของผูถือหุน
ที่ออกและ สวนเกิน สวนนอยของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน บริษัทยอย บริษัทรวม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร บริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 300,000           930,000           4,068               (171,600)         30,000             4,141,647        64,806             5,298,921        
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (180,000)         - (180,000)         
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (13,164)           (27,903)           - - - (41,067)           
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด - - - - - 598,136           (31,246)           566,890           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 300,000           930,000           (9,096)             (199,503)         30,000             4,559,783        33,560             5,644,744        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตรวจสอบแลว) 300,000           930,000           (13,068)           (192,958)         30,000             4,893,438        21,962             5,969,374        
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (210,000)         - (210,000)         
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (35,850)           (39,803)           - - 29,885             (45,768)           
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด - - - - - 1,032,196        (8,922)             1,023,274        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 300,000           930,000           (48,918)           (232,761)         30,000             5,715,634        42,925             6,736,880        

-                  -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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( ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว )

(หนวย : พันบาท )

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ สวนเกิน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน บริษัทยอย บริษัทรวม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม
(ปรับปรุงใหม ) (ปรับปรุงใหม ) (ปรับปรุงใหม ) (ปรับปรุงใหม )

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - ตามที่รายงานไวเดิม 300 ,000           930 ,000           4 ,068               (171 ,600 )         30 ,000             4 ,141 ,647        5 ,234 ,115        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
     การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - - (4 ,068 )             171 ,600           - (438 ,592 )         (271 ,060 )         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - หลังการปรับปรุง 300 ,000           930 ,000           - - 30 ,000             3 ,703 ,055        4 ,963 ,055        
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (180 ,000 )         (180 ,000 )         
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 519 ,928           519 ,928           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 - หลังการปรับปรุง 300 ,000           930 ,000           - - 30 ,000             4 ,042 ,983        5 ,302 ,983        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - ตามที่รายงานไวเดิม 300 ,000           930 ,000           (13 ,068 )           (192 ,958 )         30 ,000             4 ,893 ,438        5 ,947 ,412        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
     การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - - 13 ,068             192 ,958           - (557 ,656 )         (351 ,630 )         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันาคม 2549 - หลังการปรับปรุง 300 ,000           930 ,000           - - 30 ,000             4 ,335 ,782        5 ,595 ,782        
เงินปนผลจาย 11 - - - - - (210 ,000 )         (210 ,000 )         
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 868 ,382           868 ,382           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 300 ,000           930 ,000           - - 30 ,000             4 ,994 ,164        6 ,254 ,164        

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ขอมูลบริษัท  
  บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผงคารบอน ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศโดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 44 หมู 1 ถนนอยุธยา-อางทอง 
ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง และมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 888/122,128 อาคาร
มหาทุนพลาซา           ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวาง

กาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการใน             งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบ
กระแสเงินสดเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอ
คร้ังลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและ
สถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบ
การเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
  งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 และฉบับที่ 38/2550 

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุงใหมป 2550 ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ก) มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 45 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 46 สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี   ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป
ปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
44 และ 45 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 

ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 33 ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 49 สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชีทั้งหกฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมิน
แลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีทั้งหกฉบับจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ

เชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยกเวนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เร่ือง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ซ่ึงกําหนดใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมา
เปนวิธีราคาทุน 

  ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ            
งวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิใน
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ลดลง
เปนจํานวน 64 ลานบาท (0.21 บาทตอหุน) และ 164 ลานบาท (0.55 บาทตอหุน) ตามลําดับ (2549 : 
กําไรสุทธิลดลงจํานวนประมาณ 65 ลานบาท (0.22 บาทตอหุน) และลดลง 78 ลานบาท (0.26 บาทตอ
หุน) ตามลําดับ)  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผล
สะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น โดยไมไดมีผลกระทบตองบ
การเงินรวมแตอยางใด 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
  ในระหวางงวด บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยราคาของรายการดังกลาวเปนราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
   (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2550 2549 2550 2549 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
ขายวัตถุดิบ - - - 159.0 
ซื้อสินคา - - 69.3 35.7 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
ปนสวนตนทุนการผลิต     
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2550 2549 2550 2549 
- พลังงานไอน้ํา 115.3 102.7 115.3 102.7 
- พลังงานไฟฟา 176.8 142.7 176.8 142.7 

  ยอดคงคางของรายการระหวางกันขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุลมีรายละเอียดดังนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย     
 บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - - 4.7 
   รวมลูกหนี้การคาบริษัทยอย - - - 4.7 
   บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 35.1 31.6 35.1 31.6 
   รวมลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 35.1 31.6 35.1 31.6 
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 35.1 31.6 35.1 36.3 
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย     
 บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด - - 6.1 0.1 
   รวมเจาหนี้บริษัทยอย - - 6.1 0.1 
   บริษัทรวม     
 บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด  0.3 0.4 0.3 0.4 
   รวมเจาหนี้การคาบริษัทรวม 0.3 0.4 0.3 0.4 
   บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 0.8 1.2 0.8 1.2 
   รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 0.8 1.2 0.8 1.2 
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 1.1 1.6 7.2 1.7 

 
ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทยอย 

  บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ 
จากธนาคารพาณิชยในประเทศจีนสองแหงโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ดังกลาว         ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา สําหรับเงินกูยืมระยะยาว และ 3.6 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น 

 ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
  บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก

สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเชื่อดังกลาวในวงเงิน
สูงสุดไมเกิน 6.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

4. ลูกหนี้การคา 
  ณ วันที่ในงบดุล ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาโดยสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระหนี้และ

ไมมีลูกหนี้รายไดคางชําระเกินกวา 3 เดือน 

5. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
  ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ

ดังตอไปนี้ 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
    อัตรารอยละ   มูลคาตามบัญชีตาม 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว ของการถอืหุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 สกุลเงิน 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
    รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบ

แลว) 
 (ตรวจสอบ

แลว) 
เงินลงทุนในบรษิัทรวม      

บริษัท พี ท ีอินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล              
 

ลานรูเปย 
อินโดนีเซีย 

42,549 42,549  40  40 196,948 196,948 586,119 533,774 

บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด ลานบาท 1,700 1,700  30  30 509,820 509,820 1,230,527 1,002,976 
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ลานเหรียญ 

อียิปต 
205 150  14.4*  27.5 - 265,956 - 207,946 

หัก : ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน      - - (232,761) (192,958) 
รวมเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย      706,768 972,724 1,583,885 1,551,738 
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 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    อัตรารอยละ   

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว ของการถอืหุน ราคาทุน 
  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 สกุลเงิน 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
    รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว) 
       (ปรับปรุงใหม) 

เงินลงทุนในบรษิัทยอย        
บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ลานเรมินบิจีน 157 118  89  85 662,469 483,924 
บริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี ซี วี ลานเหรียญเม็กซิโก 1 0.4  98  98 5,974 1,461 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      668,443 485,385 
        

เงินลงทุนในบรษิัทรวม        
บริษัท พ.ีที. อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล              
 

ลานรูเปย 
อินโดนีเซีย 

42,549 42,549  40  40 196,948 196,948 

บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด ลานบาท 1,700 1,700  30  30 509,820 509,820 
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ลานเหรียญอียิปต 205 150  14.4*  27.5 - 265,956 
รวมเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย      706,768 972,724 
(*เงินลงทุนในบริษัทดงักลาวเปลี่ยนประเภทไปเปนเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน) 

 สวนแบงกําไรจํานวนประมาณ 54.3 ลานบาท จากบริษัท พี.ที. อินโดลิเบอรตี้ เท็กซไทล และ
สวนแบงขาดทุนจํานวนประมาณ 68.9 ลานบาท จากบริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด สวน
แบงขาดทุนจํานวนประมาณ 44.2 ลานบาท จากบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส.เอ.อี สําหรับงวดเกา
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
ดังกลาว 

 สวนแบงขาดทุนจํานวนประมาณ 2.9 ลานบาท จากบริษัท เบอรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ ดีอี 
ซี วีสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหาร
ของบริษัทดังกลาว  

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการไมซ้ือหุนเพิ่มทุนตามสิทธิที่
ไดรับการจัดสรรของบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส.เอ.อี (หุนสามัญ 3,755,125 หุน มูลคาหุนละ 10 
อียิปตปอนด) โดยบริษัทดังกลาวไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนที่บริษัทฯไมซ้ือไปใหแกบริษัท ไทย อคริลิค ไฟ
เบอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมอีกแหงหนึ่งของบริษัทฯแทน ในเดือนพฤษภาคม 2550 บริษัท อเล็กซาน
เดรีย ไฟเบอร เอส.เอ.อี ไดทําการเพิ่มทุนตามที่กลาวขางตนทําใหสัดสวนการถือหุนโดยตรงของ
บริษัทฯลดลงจากรอยละ 27.5 เปนรอยละ 14.4 ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน
บริษัทขางตนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯไดใชราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่เปล่ียนโอนเปนราคาทุนใหมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกัน 
  ประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงิน 

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
งบการเงินเฉพาะกจิการ                  

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี 163,754 - 265,956 - 
บริษัท ไทย อีพอกซี่ แอนด อัลลายด โปรดักส จํากัด 11,925 11,925 11,925 11,925 
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร จํากัด 223,204 223,204 223,204 223,204 
บริษัท แพน เซ็นจูร่ี โอลีโอเคมีคอล เบอรฮัด     
     (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย) - 20,038 - 20,038 
 398,883 255,167 501,085 255,167 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัท แพน เซ็นจูร่ี โอลีโอเคมีคอล เบอรฮัดอยูในระหวางชําระบัญชี      
ในระหวางไตรมาสหนึ่ง บริษัทฯไดรับการคืนทุนเปนจํานวนเงิน 20.0 ลานบาท และไดรับสวนแบงของ
กําไรสะสมเปนจํานวนเงิน 15.5 ลานบาท จากบริษัทดังกลาว 

7. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2550 สรุปไดดังนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 2,081,580 1,322,119 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 286,846 247,569 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (176,645) (124,866) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินระหวางงวด (9,477) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 2,182,304 1,444,822 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 

ธันวาคม 2549 ประกอบดวย 
  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

(ตรวจสอบแลว) 
30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

(ตรวจสอบแลว) 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 6,690 - 6,690 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 435,328 524,734 - - 
รวม 435,328 531,424 - 6,690 

  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งค้ําประกันโดยบริษัทฯ 
9. เงินกูยืมระยะยาว 
  บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณชิยสองแหงใน

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินกูยืมกอนแรกมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เปนจํานวน 5.1 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย SIBOR บวกรอยละ 1.25 ตอป สวนเงินกูกอนที่สองมียอด
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เปนจํานวน 1.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวก 
0.75 ตอป เงินกูยืมดังกลาวชําระคืนเปนรายงวด งวดละครึ่งป ครบกําหนดชําระคืนภายในป 2554 โดย
เงินกูยืมกอนที่สองค้ําประกันโดยบริษัทฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยดาํเนนิ

สวนงานทางภูมิศาสตรหลักทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทาง
ภูมิศาตสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 มี
ดังตอไปนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญช ี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
         
รายไดจากการขาย 4,937 4,819 184 142 - - 5,121 4,961 
รายไดระหวางสวนงาน - - 69 181 (69) (181) - - 
รายไดทั้งส้ิน 4,937 4,819 253 323 (69) (181) 5,121 4,961 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 1,007 617 (68) (104)   939 513 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน :          
   รายไดอื่น       89 46 
   สวนแบงกําไรของบริษัทรวม       238 170 
   กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน       (20) (5) 
   ดอกเบี้ยจาย       (33) (43) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (190) (111) 
   สวนของผูถือหุนสวนนอย       9 28 
กําไรสุทธิ       1,032 598 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 
ธันวาคม 2549 เปนดังนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน รวม 
 30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,445 1,322 737 759 - - 2,182 2,081 
สินทรัพยสวนกลาง 5,701 4,985 379 426 (339) (263) 5,741 5,148 
รวมสินทรัพย 7,146 6,307 1,116 1,185 (339) (263) 7,923 7,229 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 3 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. เงินปนผลจาย  
                          (หนวย : บาท) 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 
เงินปนผลประจําป สําหรับป 2548 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 

28 เมษายน 2549 180,000,000 0.60 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2549  180,000,000 0.60 
    
เงินปนผลประจําป สําหรับป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 

26 เมษายน 2550 210,000,000 0.70 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2550  210,000,000 0.70 

12. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 12.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 589 ลานบาท (31 ธันวาคม 

2549 : 121 ลานบาท) ที่เกี่ยวของกับการซื้อเครื่องจักร 
12.2 สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 

   ในป 2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทใน
ตางประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา 
บริษัทฯตกลงที่จะจายคาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย 

12.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ 

คงเหลืออยูเปนจํานวนเงินประมาณ 8.7 ลานบาท และ (31 ธันวาคม 2549 : ประมาณ 8.7 ลาน
บาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัท
ยอย 

13. เคร่ืองมือทางการเงิน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย

สินคาและการกูยืมเงินเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 
สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 

 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 18.9 19.0 15.2 0.2 34.2635  
รูเปยอินโดนีเซีย 98.8 - 17.1 - 3.7839 (Per 1,000 IDR) 
เรนมินบิจีน - - 139.1 - 4.5638  
เหรียญอียิปต 28.9 - 41.3 - 5.8931  
เมกซิกัน เปโซ - - 1.8 - 3.1337  

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม 

สกุลเงิน จํานวนที่ซ้ือ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ 
 (ลาน)  
เหรียญสหรัฐฯ 2.8 33.2250-34.9450 

14. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
  นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวาง

กาลขอ 2 ซ่ึงมีผลกระทบตอกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว บริษัทฯไดมีการจัด
ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดกอนใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 

15. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
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