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15  สิงหาคม  2554 
 
เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

เรียน  ฝายบริษัทจดทะเบียน 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.   งบการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
  2.   รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงคําอธิบายเพิ่มเติมในงบการเงินสําหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2554 โดยมีการเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 
 
1. งบกําไรขาดทนุ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  

 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสน้ีจํานวน 1,209 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 748 ลานบาท ในงวดเดียวกัน
ของปกอน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62 หรือคิดเปนจํานวน 460 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ 
(1) รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 292 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11 เม่ือเทียบกับปกอน เปนผลมาจากราคาขายที่

ปรับตัวสูงขึ้น 
(2) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจํานวน 14 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 162 สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบ้ียที่เพิ่มขึ้นและเงินทุน

สวนเกินที่เพิ่มขึ้นจากกําไรที่ปรับสูงขึ้น 
(3) เงินชดเชยการสงออกเพิ่มขึ้นจํานวน 0.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24 สาเหตุหลักมาจากยอดขายสงออกที่เพิ่มขึ้น

และราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น 
(4) เงินปนผลรับลดลงจํานวน 4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 96 เนื่องจากไมมีการประกาศจายเงินปนผลจากบริษัทรวม

แหงหนึ่ง ซึ่งไดมีการประกาศจายเงินปนผลในปที่แลว 
(5) รายไดอื่นลดลงจํานวน 0.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46 เนื่องจากเปนรายการที่ถูกตัดจําหนายในปที่แลว ซึ่งเปน

รายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจริงในปนี้ 
(6) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นเล็กนอยจํานวน 20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1 โดยเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบ 
(7) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 34 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 131 เนื่องจากคาใชจายทางกฎหมายและคา

ดําเนินการในการสอบทานธุรกิจสําหรับการลงทุนในบริษัทผลิตเย่ือกระดาษ 
(8) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 265 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 104 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนจากการลงทุนใหมในธุรกิจเย่ือกระดาษ 
(9) คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 485 สาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมระยะส้ัน 
(10) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจํานวน 60 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55 เปนผลมาจากกําไรที่สูงขึ้นจากสวนท่ีไมไดรับ

การสงเสริมการลงทุนและในสวนที่สามารถใชเปนประโยชนทางภาษีไดตามบัตรสงเสริมการลงทุนของสายการผลิตที่ 
6 ตามอัตราภาษีที่ไดประมาณไว 
 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับไตรมาสนี้เปน 6.00 บาทตอหุน เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน 3.71 บาทตอหุน 



 หนา 2/3 

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

(1)  เงินลงทุนชั่วคราวลดลงจํานวน 156 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41 อันเนื่องมาจากเงินทุนสวนเกินที่ถูกใชไปจาก
เงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้น 

(2) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 187 เนื่องจากเปนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสําหรับ
รอบระยะเวลา 9 เดือน ในขณะท่ีไมมีดอกเบี้ยคางชําระ ณ วันส้ินสุดบัญชีในเดือนกันยายน 2553 

(3) ภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลงจํานวน 35 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49 เนื่องจากเปนเงินที่ไดรับคืนจากกรมสรรพากรที่ได
ตรงตามเวลา โดยเปนยอดคงเหลือสําหรับเดือนลาสุดเทานั้น 

(4) เงินชดเชยการสงออกคางรับลดลงจํานวน 18 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 87 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากอัตราเงินชดเชย
การสงออกที่ปรับลดลงและเปนการรับจากยอดคางชําระเดิม 

(5) ดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้นจํานวน 4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 72 เนื่องมาจากการอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น 
(6) เงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้นจํานวน 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 โดยเปนการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทรวม

แหงหนึ่ง แตยังมิไดทําการจาย 
(7) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 74 โดยลดลงจากกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจาก

สัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา เนื่องมาจากการแข็งคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับเงินบาท ณ วันส้ินงวด
บัญชีเทียบกับวันส้ินสุดรอบบัญชีในเดือนกันยายน 2553 

(8) เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 2,832 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35 มาจากเงินลงทุนใหมในบริษัทผลิตเย่ือ
กระดาษท่ีประเทศสวีเดน 

(9) สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิลดลงจํานวน 3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33 เนื่องจากเปนการทยอยตัดบัญชีตาม
นโยบายบัญชี 

(10) เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 142 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52 โดยเพิ่มขึ้นจากการขายลด
ต๋ัวสงออกใหกับธนาคาร 

(11) เจาหนี้การคาในกิจการที่ไมเก่ียวของกันเพิ่มขึ้นลดลง 27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9 โดยเปนการลดลงจากการ
ขนสงวัตถุดิบ และเจาหนี้การคาในกิจการที่เก่ียวของกันลดลงจํานวน 132 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52 โดยเปน
การลดลงจากการขนสงวัตถุดิบและยอดคางชําระที่ปรับลดลง ณ วันส้ินงวดบัญชี 

(12) เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 0.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28 เนื่องมาจากยอดคางชําระท่ีเหลืออยู 
ณ วันส้ินงวดบัญชี 

(13) ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 45 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 29   เนื่องจากเปนกําไรที่ตองเสียภาษี
เพิ่มขึ้นจากสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนและในสวนที่สามารถใชเปนประโยชนทางภาษีไดตามบัตรสงเสริมการ
ลงทนุของสายการผลิตที่ 6 ตามอัตราภาษีที่ไดประมาณไว  

(14) หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 166 สาเหตุหลักเปนการเพิ่มขึ้นจากการรับเงิน
ลวงหนาจากลูกคาและกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา เนื่องมาจากการแข็งคาของ
เงินดอลลารสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับเงินบาท ณ วันส้ินงวดบัญชี 

(15) ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลงจํานวน 115 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30 เนื่องมาจากการออนคาของเงิน
บาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินของบริษัทรวม 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และกําไรสุทธิในไตรมาสนี้  สงผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 15 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 2,781 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายประสาน กุมาร สิปานิ) 
ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 

 
 
 
สําเนาเรียน: ฝายบริษัทจดทะเบียน 
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 


