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22  พฤศจิกายน  2554 
 
เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงิน สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย งบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 
 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ขอนําสงงบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2554 และ 2553  โดยมี

การเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 
  

1. งบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

ในป 2554  บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิเปนจํานวน 2,833 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 3,041 ลานบาท ในงวด
เดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 7  หรือคิดเปนจํานวน 208 ลานบาท โดยมีปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปล่ียนแปลง คือ 

1) รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 1,923 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19  โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายรอยละ 7 
และราคาขายที่ปรับสูงขึ้นรอยละ 12 

2) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจํานวน 59 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 166  เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและ
จํานวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นจากกําไรที่เปนเงินสดที่ปรับตัวสูงขึ้น 

3) เงินชดเชยการสงออกลดลงจํานวน 52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 91  สาเหตุหลักมาจากอัตราเงินชดเชยการ
สงออกลดลงจากรอยละ 1.88 เปนรอยละ 0.07 ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2553 

4) เงินปนผลรับเพิ่มขึ้นจํานวน 7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56   เปนผลมาจากไมมีการประกาศจายเงินปนผลจาก
บริษัทที่ไปลงทุนบางแหงและมีการประกาศจายเงินปนผลในอัตราที่ตํ่า 

5) รายไดอื่นๆ ลดลงจํานวน 11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 70  เนื่องจากมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในงวดกอน แต
ในงวดนี้ไมมีการขายเงินลงทุน 

6) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจํานวน 1,715 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23  เนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7 และ
ตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19 

7) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23  เนื่องมาจากคาใชจายทางกฎหมายและ
คาดําเนินการในการสอบทานธุรกิจสําหรับการลงทุนในบริษัทผลิตเย่ือกระดาษ 

8) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนจากบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียลดลงจํานวน 195 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21  เม่ือ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจากผลกําไรที่ลดลงของบริษัทรวมบางแหง 

9) คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 417  สาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมระยะส้ันและ
การขายลดต๋ัวสงออก 

10) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจํานวน 170 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52 เปนผลมาจากกําไรที่ตองเสียภาษีเพิ่ม
สูงขึ้นและมาจากบัตรสงเสริมการลงทุนที่ไดหมดอายุลง 
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับป 2554 เทากับ 14.05 บาท เม่ือเทียบกับปกอน 
ซึ่งมีผลกําไรตอหุนในอัตราหุนละ 15.09 บาท 

 
2. งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจํานวน 393 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15  เนื่องมาจากกําไรที่เปนเงิน
สดเพิ่มสูงขึ้น และการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน 

2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 107 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28  เนื่องมาจากการแยกจัดกลุมของเงินลงทุน
ชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาในการครบกําหนดมากกวา 3 เดือนขึ้นไป 

3) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 178  เนื่องมาจากยอดคงคาง ณ วันส้ิน
งวดบัญชี 

4) ภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลงจํานวน 23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33  เนื่องจากเปนเงินที่ไดรับคืนจากกรมสรรพากรที่
ไดตรงตามเวลา เม่ือเทียบกับปกอน 

5) เงินชดเชยการสงออกคางรับลดลงจํานวน 19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 90  เนื่องจากอัตราเงินชดเชยการสงออก
ที่ปรับลดลงจากรอยละ 1.88 เปนรอยละ 0.07 ต้ังแตเดือนเมษายน 2553 และเปนการรับในงวดกอน 

6) ดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้นจํานวน 11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 220  เปนการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเงินทุนสวนเกิน
และอัตราดอกเบ้ียที่ปรับสูงขึ้น 

7) เงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้นจํานวน 6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100  โดยเปนการประกาศจายเงินปนผลของบริษัท
รวมแหงหนึ่ง แตยังมิไดทําการจาย 

8) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 74  เนื่องมาจากขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศในเดือนกันยายน 2554 เม่ือเทียบกับกําไรในเดือนกันยายน 2553 

9) เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 2,425 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30 มาจากเงินลงทุนใหมในบริษัทผลิตเย่ือ
กระดาษท่ีประเทศสวีเดน และการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทปลูกและผลิตเย่ือกระดาษท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และเปนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

10) สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิลดลงจํานวน 4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46  เนื่องมาจากการตัดจําหนายอายุการใช
งานที่หมดลงของสินทรัพย 

11) เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 295 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  108  เนื่องมาจากการกูยืมเงิน
ระยะส้ันชั่วคราวเพื่อใชในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการขายลดต๋ัวสงออกกับธนาคาร 

12) หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 430 สาเหตุหลักมาจากขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริงจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศในเดือนกันยายน 2554 เม่ือเทียบกับกําไรในเดือนกันยายน 2553 

13) ผลตางราคาซ้ือและมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจํานวน 9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100  
สาเหตุหลักมาจากการสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยเปนการไดมาซ่ึงสินทรัพยในสวนของผูถือ
หุนสวนนอยในบริษัทยอยโดยบริษัทรวม 
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สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 20,517 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,446 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 14  เม่ือเทียบกับปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากผลกําไรสําหรับป 2554 

  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

  
 

(นายประสาน สิปานิ) 
ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 


