
 

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 



รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ  
เกาเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ       
งบกระแสเงนิสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 ของบริษัท ไทย  
คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั        
ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัทฯไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยใน
ตางประเทศแหงหนึ่งซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินระหวางกาลของบริษัทยอยดังกลาวแสดงยอด
สินทรัพยรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2551 จํานวน 1,109 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 1,009 ลานบาท) ยอด
รายไดรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวน 169 ลานบาท และ 499 
ลานบาท ตามลําดับ (30 กันยายน 2550: จาํนวน 62 ลานบาท และ 273 ลานบาท ตามลําดับ) และขาดทุนสุทธิ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2551 จํานวน 0.1 ลานบาท และกําไรสทุธิสําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันเดียวกันจํานวน 21 ลานบาท (30 กันยายน 2550: ขาดทุนสุทธิจํานวน 35 ลานบาท และ 81 ลาน
บาท ตามลําดับ) ขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้นแลว การรายงานของขาพเจาใน
สวนที่เกีย่วกับบริษัทยอยดังกลาวซึ่งรวมอยูในงบการเงนิรวม ไดถือตามรายงานการสอบทานของผูสอบ
บัญชีอ่ืนนั้น 

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

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2550 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขจากการตรวจสอบ
ของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนตามรายงานลงวันที่ 27 กมุภาพันธ 2551 งบดุลรวมและงบดุล
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เฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี ้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจา
ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันทีใ่น
รายงานนั้น 

ณรงค พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2551 
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บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550

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

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 56,419                1,185,190           12,244                1,122,475           
ลูกหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2, 3 39,076                36,154                39,746                37,137                
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 3 1,608,192           1,163,802           1,548,747           1,137,846           
รวมลูกหนี้การคา 1,647,268           1,199,956           1,588,493           1,174,983           
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,083,425           1,138,672           1,933,128           984,123              
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
   เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ 1,279,339           2,252                  1,244,233           -                         
   ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 181,914              88,990                149,695              59,278                
   อ่ืน ๆ 86,691                112,204              83,931                110,114              
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,547,944           203,446              1,477,859           169,392              
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,335,056           3,727,264           5,011,724           3,450,973           
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                         -                         668,444              668,444              
เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 2,023,670           1,622,847           706,768              706,768              
เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกัน 6 398,883              398,883              501,085              501,085              
เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 98,261                62,557                98,261                62,557                
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 2,607,552           2,295,910           1,875,754           1,572,325           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 21,126                21,803                11,967                13,088                
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,149,492           4,402,000           3,862,279           3,524,267           
รวมสินทรัพย 10,484,548         8,129,264           8,874,003           6,975,240           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 8 1,643,254           361,014              1,280,000           -                         
เจาหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2 67,950                6,858                  113,160              7,433                  
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 262,834              142,120              108,950              71,577                
รวมเจาหนี้การคา 330,784              148,978              222,110              79,010                
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 9 68,106                66,559                -                         -                         
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 40,877                109,894              40,877                109,894              
   เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน 143,679              99,297                143,679              99,297                
   คาใชจายคางจาย 146,696              129,946              146,062              119,696              
   อ่ืน ๆ 38,315                44,779                14,942                26,029                
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 369,567              383,916              345,560              354,916              
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,411,711           960,467              1,847,670           433,926              
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 9 70,467                104,439              -                         -                         
สํารองเผ่ือผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 70,202                72,506                70,202                72,506                
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 140,669              176,945              70,202                72,506                
รวมหน้ีสิน 2,552,380           1,137,412           1,917,872           506,432              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550

(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 10,767                (44,855)              -                         -                         
   บริษัทรวม 5 (219,157)            (247,309)            -                         -                         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30,000                30,000                30,000                30,000                
   ยังไมไดจัดสรร 6,859,004           5,980,897           5,696,131           5,208,808           
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 7,910,614           6,948,733           6,956,131           6,468,808           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 21,554                43,119                -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 7,932,168           6,991,852           6,956,131           6,468,808           
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 10,484,548         8,129,264           8,874,003           6,975,240           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
พื้นฐานแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขาย 2,551,221           1,733,933           2,548,756           1,697,333           
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 134,827              94,180                -                         -
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ -                         - 2,829                  1,923                  
   ดอกเบี้ยรับ 1,423                  10,052                1,328                  10,052                
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,090                  - 2,041                  -
   อ่ืน ๆ 12,535                11,012                4,932                  3,213                  
รวมรายไดอ่ืน 19,048                21,064                11,130                15,188                
รวมรายได 2,705,096           1,849,177           2,559,886           1,712,521           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 2,165,546           1,246,185           2,158,806           1,208,835           
คาใชจายในการขายและบริหาร 111,634              160,225              111,696              130,917              
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -                         965                     -                         2,018                  
รวมคาใชจาย 2,277,180           1,407,375           2,270,502           1,341,770           
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 427,916              441,802              289,384              370,751              
ดอกเบี้ยจาย (14,620)              (10,821)              (7,547)                (256)                   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 10) (39,508)              (61,567)              (39,508)              (61,567)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 373,788              369,414              242,329              308,928              

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 373,803              372,738              242,329              308,928              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (15)                     (3,324)                

373,788              369,414              

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.25                    1.24                    0.81 1.03

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

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขาย 7,015,531           5,121,412           6,833,095           4,937,394           
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 375,502              237,626              -                         -                         
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ 11,387                11,386                14,216                13,309                
   ดอกเบี้ยรับ 15,527                28,922                15,296                28,922                
   รายไดจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เก่ียวของกัน 6 22,378                15,542                22,378                15,542                
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 32,937                -                         3,330                  -                         
   อ่ืน ๆ 25,093                33,358                13,379                13,382                
รวมรายไดอ่ืน 107,322              89,208                68,599                71,155                
รวมรายได 7,498,355           5,448,246           6,901,694           5,008,549           
คาใชจาย
ตนทุนขาย 5,820,691           3,771,481           5,670,313           3,592,583           
คาใชจายในการขายและบริหาร 360,068              410,930              327,524              337,262              
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -                         19,705                -                         19,705                
รวมคาใชจาย 6,180,759           4,202,116           5,997,837           3,949,550           
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,317,596           1,246,130           903,857              1,058,999           
ดอกเบี้ยจาย (28,070)              (32,528)              (7,554)                (289)                   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 (138,980)            (190,328)            (138,980)            (190,328)            
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,150,546           1,023,274           757,323              868,382              

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,148,107           1,032,196           757,323              868,382              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,439                  (8,922)                

1,150,546           1,023,274           

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3.83                    3.44 2.52 2.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

 
 

ิษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)บร  และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 1,289,526           1,213,602           896,303              1,058,710           
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 180,756              176,853              125,081              124,866              
   คาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพ (โอนกลับ) 2,075                  (2,812)                -                         -                         
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (375,502) (237,626)            -                         -                         
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (1,655)                (16,138)              (1,655)                (2,812)                
   (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,472                  (8,007)                3,380                  -                         
   สํารองเผ่ือผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 4,989                  6,565                  4,989                  6,565                  
   เงินปนผลรับ (11,387)              (11,386)              (14,216)              (13,309)              
   รายไดจากการเลิกกิจการของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (22,378)              (15,542)              (22,378)              (15,542)              
   คาใชจายดอกเบี้ย 28,070                32,528                7,554                  289                     
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 1,095,966           1,138,037           999,058              1,158,767           
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา (447,092)            61,765                (413,129)            25,881                
   สินคาคงเหลือ (946,828)            209,281              (949,004)            153,276              
   เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ (1,277,087)         -                         (1,244,233)         -                         
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (67,131)              (20,297)              (63,954)              (28,804)              
   สินทรัพยอ่ืน (1,666)                905                     (1,003)                840                     
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจาหนี้การคา 177,961              (8,919)                139,255              24,838                
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 58,799                121,216              59,462                103,392              
   จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (7,292)                (1,136)                (7,292)                (1,136)                
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (1,414,370)         1,500,852           (1,480,840)         1,437,054           
   จายดอกเบี้ย (31,223)              (32,255)              (7,555)                (39)                     
   จายภาษีเงินได (209,172)            (240,026)            (207,996)            (240,026)            
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,654,765)         1,228,571           (1,696,391)         1,196,989           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จายเพิ่มทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม -                         -                         -                         (183,058)            
เงินสดรับจากรายไดเงินปนผล 14,216                13,309                14,216                13,309                
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เก่ียวของกัน 22,378                35,579                22,378                35,579                
เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (35,704)              (93,557)              (35,704)              (93,557)              
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (436,816)            (284,471)            (426,385)            (245,196)            
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,655                  438                     1,655                  438                     
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (434,271)            (328,702)            (423,840)            (472,485)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,282,241           (96,097)              1,280,000           (6,690)                
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (30,356)              (43,148)              -                         -                         
จายเงินปนผล (270,000)            (210,000)            (270,000)            (210,000)            
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 981,885              (349,245)            1,010,000           (216,690)            
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (21,620)              8,354                  -                         -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,128,771)         558,978              (1,110,231)         507,814              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,185,190           875,667              1,122,475           824,442              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 56,419                1,434,645           12,244                1,332,256           

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

วนของผูถือหุน
วนนอยของ
บริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ 21,962               5,969,374          
รายการที่ยังไ
   ผลตางจาก - 29,885               (45,768)             
เงินปนผลจาย -                        (210,000)           
กําไร (ขาดท (8,922)               1,023,274          
ยอดคงเหลือ 42,925               6,736,880          

ยอดคงเหลือ 43,119               6,991,852          
รายการที่ยังไ
   ผลตางจาก - (24,004)             59,770               
เงินปนผลจาย -                        (270,000)           
กําไรสุทธิส 2,439                 1,150,546          
ยอดคงเหลือ 21,554               7,932,168          

-                        

หมายเหตุปร

บริษัท ไทย คา แบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
งบแสดงการ
สําหรับงวดเก

ทุนเรือนหุน ส
ที่ออกและ สวนเกิน ส
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ บริษัทยอย บริษัทรวม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

 ณ  31 ธันวาคม 2549 (ตรวจสอบแลว) 300,000             930,000             (13,068)             (192,958)           30,000               4,893,438          
ม นงบกําไรขาดทุน
กา งคางบการเงิน -                        -                        (35,850)             (39,803)             -                                               
 ( เหตุ 11) -                        -                        -                        -                        -                        (210,000)           
ุน สําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        1,032,196          
 ณ  30 กันยายน 2550 300,000             930,000             (48,918)             (232,761)           30,000               5,715,634          

 ณ  31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว) 300,000             930,000             (44,855)             (247,309)           30,000               5,980,897          
ม นงบกําไรขาดทุน
กา งคางบการเงิน -                        -                        55,622               28,152               -                                               
 ( เหตุ 11) -                        -                        -                        -                        -                        (270,000)           

ําห ด -                        -                        -                        -                        -                        1,148,107          
 ณ  30 กันยายน 2551 300,000             930,000             10,767               (219,157)           30,000               6,859,004          

ะก บการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

เป ปลงสวนของผูถือหุน
าเ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

 วันที่
รับรูใ
รแปล
หมาย

) สุทธิ
 วันที่

 วันที่
รับรูใ
รแปล
หมาย
รับงว
 วันที่

อบง

รบอน
ลี่ยนแ
ดือน



 

 

(ยังไมไดตรวจสอบ แต

(หน

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ สวนเกิน
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตรวจสอบแลว) 300,000                      930,000                      30,000                        4,335,782                                     
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                                  -                                  -                                  (210,000)                                         
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                                  -                                  -                                  868,382                                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 300,000                      930,000                      30,000                        4,994,164                                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว) 300,000                      930,000                      30,000                        5,208,808                                     
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                                  -                                  -                                  (270,000)                                         
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                                  -                                  -                                  757,323                                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 300,000                      930,000                      30,000                        5,696,131                                      

                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สอบทานแลว)

วย: พันบาท)

รวม

5,595,782 
(210,000) 
868,382 

6,254,164

6,468,808 
(270,000) 
757,323 

6,956,131
- 

 
 
 

 11



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 12

บริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบ
การเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 

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

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 
งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย คารบอนแบล็ค จํากัด 

ฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 

รเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
 

ทรัพยไมมีตัวตน 

ับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไมมีผลกระทบอยางเปน

1.5 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  

(มหาชน) และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณ

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี กา

ขอผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51 สิน

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 43 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบ
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

(หนวย: ลานบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
  

 นโยบายการ 
กําหนดราคา  

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

      
- 155.2 17.8 

กัน

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ซื้อสินคา ราคาตลาด - 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของ      

ราคาตลาด 
 

ซื้อสินคา 63.8 - 63.8 - 
น  104.5 115.9 104.5 

  
 (หนวย: ลานบาท) 

 ับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

ปนสวนตนทุนการผลิต – พลังงา ราคาตลาด 115.9 
ไอน้ําและพลังงานไฟฟา 

 
 

นโยบายการ สําหร
 กําหนดราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551 2550 2551 2550 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา ราคาตลาด - - 274.7 69.3 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      

ราคาตลาด 71.7 - 71.7 - 

 

ซื้อสินคา 
ปนสวนตนทุนการผลิต – พลังงาน   

ไอน้ําและพลังงานไฟฟา 
ราคาตลาด 314.2 292.1 314.2 292.1 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 

านบาท) 
วม 

2550 มีรายละเอียดดังนี้ 
  (หนวย: ล
 งบการเงินร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2551 
 
 

 
 

บ ัด -
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน 39 1 
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 
     
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 

ิษัทยอย 
    

บร     
ริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จําก  - - 45.2 0.6 
ริษัทรวมและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัท อดิตยา เบอ า เคมีคัลส (ประเทศไ 0.6 
บริษัท อเล็กซานเด ย คารบอน แบล็ค เอส 5.4 5.4 
ริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

บ ัด
บ

รล ทย) จํากัด  0.6 0.6 0.6 
รี  เอ อี 67.4  67.4 

บ - 
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวข

ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริ ทษั ยอย 

บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จําก ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงิ ินเชื่อประเภทตางๆ าก
าณิชยในประเทศจีนสองแ ิษัทฯมี ูกพันในการค้ําปร วงเงินสินเชื่อ

.5 ลา หรัฐอ สําหร ูยืมระยะยาว และ าน
เห รับเงินกูยืมระยะสั้น 

ภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ัด นส จ
ธนาคารพ หงโดยบร ภาระผ ะกัน
ดังกลาว ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1
รียญสหรัฐอเมริกาสําห

นเหรียญส เมริกา ับเงินก  3.6 ล

30 กันยายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 
2550 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย   
ริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จําก   - 0.6 1.0 

    
) .1 36.1 39. 36.1 

39.1 36.1 39.7 37.1 

0.8 - 0.8 
องกัน 68.0 6.8 113.2 7.4 

 
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี ไดเขาทําสัญญาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ จาก
สถาบันการเงินในตางประเทศสองแหงในวงเงินสูงสุดไมเกิน 36.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 8.0 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันสินเชื่อดังกลาวใน
วงเงินสูงสุดไมเกิน 6.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. ล
ล กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจาก
ันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

งบก

ูกหนี้การคา 
ูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 

ว
 (หนวย: พันบาท) 
 ารเงินรวม งบการ ารเงินเฉพาะกิจก  

 
30 กันยายน 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
30 กันยายน 

2551 
31 ธันวาคม

2550 
 

อายุหนี้คางช
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     

 39,076 ยังไมครบกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
ยังไมครบกําหนดชําระ 

    
1,422,888 0,588 63,443 964,632 

างชําระ     
158,692 158,876 158,692 158,876 

 18,502 11,290 18,502 11,290 
7,162 3,048 7,162 3,048 

948 

99 1,3
ค
   ไมเกิน 1 เดือน  
   1 - 2 เดือน
  2 - 6 เดือน 
   มากกวา 6 เดือน 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,608,192 1,163,802 1,548,747 1,

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 ท) 

ําระ     

36,154 39,746 37,137 

- 948 - 
137,846 

4. 
(หนวย: พันบา

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กันยายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 กันยายน 
2551 

31 ธันวาคม  
2550 

30 กันยายน 
2551 

31 ธ
2550 
ันวาคม 

   รอยละ รอยละ  
ลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด 157 

ลานเรนมินบิจีน 
157 

ลานเ
88.54 88.54 662,469 66

อรลา คารบอน เม็กซิโก เอส เอ 1.9 ลานเหรียญ 1.9 ล

 
บริษัท เห

รนมินบิจีน 
2,469 

บริษัท เบ
ดีอี ซี ว

านเหรียญ 98.00 98.00 5,975 5,975 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     668,444 
ี เม็กซิโก เม็กซิโก 

668,444 

 บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2551 และ 2550 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. เงินลงทุนในบริ วม
5.1 รายละเอีย งท รวม

: ) 
 

ษัทร
ดของเงินล

ชื่อ

ิเบอรต
ลา เคม
ีย ไฟเ
แปลงค

ชื่อ

ิเบอรต
ลา เคม

กลาวเป

  
ุนในบริษัท  

ทล  
ระเทศไทย
 เอ อี*

40.00
29.99
14.40

ลส (ป ) จํากัด 

 30 กันยา
2551 

ยน 3

 
 40.00

29.99ศไทย กัด  

(หนวย

 (ขาดทุน) จาก
มสําหรับงวดเ
วันที่ 30 กันยา

2
 

พันบาท

งินลงทุ
งบการเงินรวม 

มูลค
ตามวิ

าตาม
ธีสวน

บัญชี 

30 ก 30 กันยายน  
2 25

 
196,948 196,948 593,914 607,564 

47 

 (หนวย: พัน

30 ก
2 2550 

706

บริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ไดเสีย 
สวนแบงกําไร เ น
ในบริษัทรว กาเดือน 

 30 กันยายน  31 ธันว ันยายน  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  สิ้นสุด ยน าคม  
 2551 2550 551 2550 51 2550 2551 550 
 รอยละ รอยละ     

บริษัท พี ที อินโด ล ี้ เท็กซไ  40.00 (10,819) 54,267 
บริษัท อดิตยา เบอร ีคั  29.99 509,820 509,820 1,648,913 1,262,592 386,321 227,551 
บริษัท อเล็กซานเดร บอร เอส   14.40 - - - - - (44,192) 
หัก: ผลตางจากการ างบการเงิน   - - (219,157) (247,309) - - 

รวม   706,768 706,768 2,023,670 1,622,8 375,502 237,626 
 

บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
1 ธันวาคม 

2550 
ันยายน 
551 

31 ธันวาคม 

 รอยละ รอยละ   
บริษัท พี ที อินโด ล ี้ เท็กซไทล  40.00 196,948 196,948 
บริษัท อดิตยา เบอร ีคัลส (ประเท ) จํา 29.99 509,820 509,820 

รวม   706,768 ,768 
(*เงินลงทุนในบริษัทดงั ลี่ยนประเภทไปเปนเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันในไตรมาสที่ 2 ป 2550) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5.2 ขอมูลทางการเงินโดยสร ุปของบริษัทรวม 
     (หนวย: ลานบาท) 
ว สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับ กําไร (ขาดท

ชื่อบริษัท 

 
 ทุนเรียกชําระแล ุน) สุทธ ิ

าเดือน 
วันที่ 30 กันยาย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

อินโดนีเซีย อินโ

1, 1,3 ( 137

ษัท อดิตยา เบอรลา 1,700 
มีคัลส (ประเทศ ลานบา

9,935 7,194 4,422 2,983 759

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ งวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเก
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม น 
 2551 2550 

บริษัท พี ที อินโด         
ลิเบอรตี้ เท็กซไทล 

42.5 
ลานรูเปย

42.5 
ลานรูเปย

ดนีเซีย 

1,318 1,426 434 476 374 29 4)  

บริ
เค
ไทย) จํากัด  

ท 
1,700 

ลานบาท 
9,208 6,230 1,288  

บริษัท อเล็กซานเดรีย 
ไฟเบอร เอส เอ อี* 

- - - - -  - 975 - (81) 

(*เงินลงทุนในบริษัทดั ี่ยนประเภทไปเปนเงินล ในไ

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรว วมอยูใน ไรขาดทุ ําหรั ือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 
ค สอบทานแลวโดยผูสอบ ชีของบริษ กลาว 

ในระหวางงวดสามเดอนและเกาเดือนสิ้นสุดวั ี่ 30 กนัยายน 2551 บริษัทฯไดรั นผลจากการลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวนเงิน 2.8 ลานบาท และ 2.8 ลานบาท 

 -

งกลาวเปล งทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน ตรมาสที่ 2 

นรวมส

ป 2550) 

มซึ่งร งบกํา บงวดสามเด
ํานวณขึน้จากงบการเงินที่ บัญ ัทดัง

ื นท บเงินป
ตามลําดับ (2550: 1.9 ลานบาท และ1.9 ลานบาท ตามลําดับ)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. ัน 
  (หนวย: พันบาท) 

เงินลงทุน

ช่ือบ

ในก

ริษัท

จิกา

 

รที่เก่ียวของก

ยน 

อกซี่ แอนด
กัด 
ริลิค ไ

 อ

ฟเบอ

ยด          

ร จํากัด
  

ษัทที่เก

น อาคาร และอ
นแปล
ดังนี ้

งของบัญ ับงวด

เงินรว 
คาสุท
ินท

ธิตา
รัพย

มบัญ
ซ้ือส ระหว

ะหวางงวด
วด - ราคาท

สําหร
ารแปล

ด 78,41
53,23ตางจา ารเงิน 

คาสุทธิตามบัญ กันย

สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม 

31 ธัน
255

 

223
398

แบงกําไรสะสมจากการช
ล เบอ

าเดือน

 งบการ

 

งบ

30 กันยายน
25

22
50

ึ่งเลิกก

ดวนัที่ 30 

หนวย
งินเฉพ

426,385 
(5,8
5,8

(122,9

1,875,7

การเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กันยา

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
30 กันยายน 

2551 
วาคม 
0 

 
51 

31 ธันวาคม 
2550 

 รอยละ รอยละ    
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส เอ อี 14.40 14.40 163,754 163,754 265,956 265,956 
บริษัท ไทย อีพ ัลลา
โปรดักส จํา

19.88 19.88 11,925 11,925 11,925 11,925 

บริษัท ไทย อค  15.98 15.98 223,204 ,204 3,204 223,204 
 398,883 ,883 1,085 501,085 

 รายไดจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนรายไดจากการ ําระ
บัญชีของบริ ี่ยวของกนั คือ บริษัท แพน เซ็นจูร่ี โอลิโอเคมีคอ รฮัด ซ ิจการในป 
2550 

7. ท่ีดิ ุปกรณ 
 รายการเปลี่ย ชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหร เก สิ้นสุ กันยายน 

2551 สรุปได
  ( : พันบาท) 

งบการ ม เ าะกิจการ 
มูล ชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 2,295,910 1,572,325 

างง ุน 436,816 
ตัดจําหนายร  - ราคาทุน (5,829) 29) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนทีจ่ําหนาย 5,829 29 
คาเสื่อมราคา ับงว (1 3) 56) 
ผล กก งคางบก 9 - 
มูล ชี ณ วันท่ี 30 ายน 2551 2,607,552 54 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
   (ห
  งบการเงินรว

นวย: พันบาท) 
ม รเงินเฉพาะกิจการ 

อกเบี้ย  
อป) 

30 กันยายน
2551

 
 

31 ธันวาคม 
2550 

30 กัน
2551 

ยายน ธันวาคม 
50 

 
เงินกูยืมระยะสั้น 36 1,643, 361,014 000 - 
รวม  254 1,643, 36 00 - 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการ หงหนึ่งของบริษัทฯไ ัพ กัน 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 241 ลานบาท ค้ําประกันโดย

9. 
  เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชยสองแหงใน

ยเงินกูยืมกอนแรกมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เปนจํานวน 

0 กันยายน 2551 เปนจํานวน 0.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR 
บวก 0.75 ตอป เงินกูยืมดังกลาวชําระคืนเปนรายงวด งวดล ึ่งป ครบกําหน ป 
2553  

 
10. 
 งบริษัทฯ ขึ้นจากกําไรส าษีเงินไดสําหรับ จาก

ละรายไดตางๆที่ไมอนุญ ือเปนรายจายและร การ
าษีเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว 

11. 

เงินแ มมีหลักทร ยค้ําประ

งบกา

 
อัตราด
(รอยละต

31 
25

   (ตรวจสอบแลว)   (ตรวจสอบแลว) 
3.75 – 9. 254 1,280,

1,014 1,280,0

บริษัทฯ 
เงินกูยืมระยะยาว 
บริษัท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ โด
3.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย SIBOR บวกรอยละ 1.25 ตอป สวนเงินกูกอนที่สองมียอด
คงเหลือ ณ วันที่ 3

ะคร ดชําระคืนภายใน

เงินกูยืมกอนที่สองค้ําประกันโดยบริษัทฯ 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลขอ ุทธิกอนภ งวดหลัง
บวกกลับและหักออกดวยคาใชจายแ าตใหถ ายไดใน
คํานวณภาษีคูณดวยอัตราภ
เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย  เงินปนผลจายตอหุน 
  (พันบาท) (บาท) 

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2550 210,000 0.70 

รวมเงินปนผลป 2550  210,000 0.70 
    
เงินปนผลประจําป สําหรับป 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 

29 เมษายน 2551 270,000 0.90 
รวมเงินปนผลป 2551  270,000 0.90 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
12.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 25 จา วนเ นบา งกับ

เครื่องจ ร 

12.2 วยเหลือท
   2530 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาความชวยเ คนิคฉบ ับบริษ ระเทศแหง

ฯตกลงที่จะจาย

12.3 ้ําประกันธนาคาร 
 2551 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ คงเหลืออยู

13. 
 

ละการกูยืมเงินเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม 

51 บริษัทฯมีราย ยฝายทุนจําน งิน 629.3 ลา ท ที่เกี่ยวขอ การซื้อ
ัก

สัญญาความช างเทคนิค 
ในป หลือทางเท ับหนึ่งก ัทในตางป
หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถานดํา บริษัท
คาสิทธิใหแกบริษัทเจาของสิทธิ โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย 

หนังสือค
  ณ วันที่ 30 กันยายน

เปนจํานวนเงิน 13 ลานบาท และ (31 ธันวาคม 2550: 13 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคาแ

สกุลเงิน จํานวนที่ซ้ือ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ 
 (ลาน)  
เหรียญสหรัฐฯ 0.9 33.4730 - 34.6650 

1.2 48.1700 - 50.5200 
เยน 200 0.

 

ยูโร 
.0 3068 - 0.3290 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหนายผงคารบอน โดยดําเนิน

ระเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

 (หนวย: ลานบาท) 
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

สวนงานทางภูมิศาสตรหลักทั้งในป
ทางภูมิศาสตรของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนดังนี้ 

 
 สวนงาน สวนงาน รายการตัดบัญชี  
 ในประเทศ ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเงิน

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 
จากการขาย 2,549 1,697 3 36 

รวม 
 2550 
รายได - - 2,552 1,733 
รายไดระหวางสวนงาน - - 155 18 (155) (18) - - 
รายไ ทั้งสิ้น ด 2,549 1,697 158 54 (155) (18) 2,552 1,733 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 279 357 (5) (30) - - 274 

และคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
ดอื่น       15 
แบงกําไรของบริษัทรวม    

327 
รายได  
   รายไ 21 
   สวน    135 95 

าไร ปลี่ยน       5 (1) 
      (15) (12) 

   ภาษ

   กํ  (ขาดทุน) จากอัตราแลกเ
   ดอกเบี้ยจาย 

ีเงินไดนิติบุคคล       (40) 
ุทธิสําหรับงวด       374 

 

(61) 
กําไรส 369 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหร  30 กันยายน ับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่

น รายการตัดบัญ
ในประเทศ ะเทศ ระหวางกัน 

การขาย 
วนงาน 

184 - 
วางส 69 (275) 
ิ้น 4,93 253 (275) 
ารดําเ 1,00 68) - 

 สวนงาน สวนงา ชี  
 ตางปร งบการเงินรวม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายไดจาก 6,833 4,937 183 - 7,016 5,121 
รายไดระห - - 275 (69) - - 
รายไดทั้งส 6,833 7 458 (69) 7,016 5,121 
กําไรจากก นินงานตามสวนงาน 835 7 (1) ( - 834 939 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:          
   รายไดอื่น       75 89 
   สวนแบงกําไรของบริษัทรวม       376 238 
   กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน       33 (20) 
   ดอกเบี้ยจาย       (28) (33) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (139) (190) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด       1,151 1,023 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม  

งบการเงินขอ 2 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม เปนดังนี้ 

 สวนงาน 
 ในประเทศ 

สวนงาน รายการตัดบัญชี  
ตางประเทศ ระหวางกัน งบการเง

าคม
50 

30 กันยายน 
51 25

ธันวาคม
2550 

30 กันยาย
2551 

น 31 ธันวาคม
2550 

30 กันยายน 
2551 2550 

ี่ดิ 1,572 73 - - ,608 2,296 
ินทรัพยสวนกลาง 5,403 37 7,877 5,833 
วมสินทรัพย 1, ) 6) 9 

5. เหตุการณภายหลังวันท่ีในง งิน 
เมื่อวันท รับการค  ไ  อ ด โ
ดักส จํากัด เปนเงินจําน ํา แล ือ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิเศษ ิใ ิกบร ังกล อว ม

6. การจัดประเภท
บริษัทฯไดมีการ า การเง ํา ุดวันท

ินรวม 
 30 กันยายน 

2551 
31 ธันว

25
31 31 ธันวาคม

ท น อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,876  2 724 2
ส 7,953 7 766 (453) (336) 
ร 9,829 6,975 1,109 490 (453 (33 10,485 8,12

1 บการเ
 ี่ 17 ตุลาคม 2551 บริษัทฯได ืนเงินลงทุนในบริษัท ทย อีพอกซ่ี แอนด ัลลาย ปร

วน 11.5 ลานบาท ซ่ึงไดทําการช ระบัญชี ะคืนทุนใหแกผูถ หุนตามมติที่
ที่อนุมัต หมีการเล ิษัทด าวเมื่ ันที่ 13 กราคม 2548  

1 รายการในงบการเงิน 
 จัดประเภทรายการบัญชีบางรายก รในงบ ินส หรับงวดสิ้นส ี่                   

ายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2550 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีใน
งวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอน ดยคณะ ริษัทฯเม  พฤ

2551 
 
 

30 กันย

ุมัติใหออกโ กรรมการบ ื่อวันที่ 12 ศจิกายน 
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