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เรื่อง    ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงิน 

เรียน  ฝายบริษัทจดทะเบียน 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.   งบการเงินสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 

  2.   รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชี้แจงคําอธิบายเพิ่มเติมในงบการเงินสําหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2551 และ 2550 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 

 

1. งบกําไรขาดทนุ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  

 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสนี้จํานวน 615 ลานบาท  เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 429 ลานบาท ในงวดเดียวกัน

ของปกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 43 หรือคิดเปนจํานวน 186 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ 

1) รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 631 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 40 เมื่อเทียบกับปกอน โดยเพิ่มขึ้นจาก

ปริมาณการขายรอยละ 7 และราคาขายเพิ่มขึ้นรอยละ 30 

2) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 238 ลานบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 186 

ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นกวารอยละ 28 เปนผลมาจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทรวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 

3) เงินชดเชยการสงออกเพิ่มขึ้น 8 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 58 เนื่องจากปริมาณการขายสงออกและมูลคา

การขายที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน  

4) ดอกเบี้ยรับลดลงรอยละ 29 หรือคิดเปนจํานวน 9 ลานบาท เนื่องมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยและจํานวนเงิน

ฝาก เปนผลมาจากการใชเงินทุนเพื่อขยายโครงการ 

5) รายไดอื่นเพิ่มขึ้น 2 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 137 มาจากกําไรจากการจําหนายเครื่องจักรเกา 

6) บริษัทฯ บันทึกบัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 168 ลานบาทในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับผลขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนจํานวน  14  ลานบาท  ในงวดเดียวกันของปกอน     เปนผลมาจากการแข็งคาของเงินบาทเมื่อ

เทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ  

7) ตนทุนขายเพิ่มขึ้น 285 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 23 โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายรอยละ 7 และ

ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นของเยื่อกระดาษและกํามะถัน 

8) คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 25 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 31 มาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ

ขายและตนทุนคาขนสง เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น  

9) ดอกเบี้ยจายลดลงเปน 0.8 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 1.0 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการกูยืมเงิน

ระยะสั้นสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลง 

10) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้น 34 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39 เนื่องจากกําไรเพื่อการเสียภาษีที่เพิ่มขึ้น 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหกําไรสุทธิตอหุนสําหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเปน 3.05 บาทตอหุน เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอนเทากับ  2.13 บาทตอหุน 
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2. งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 
มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ 
1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 977 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42 เนื่องมาจากการใชเงินทุน

สําหรับการขยายโครงการตอเนื่อง และการลงทุนใน 
2) ยอดเงินฝากระยะสั้นเพิ่มขึ้นจํานวน 200 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 53 เนื่องจากการลงทุนเพิ่มในเงินฝากระยะสั้น 
3) ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันลดลงจํานวน 5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50 เนื่องจากการไดรับเงินตรงตามวันครบ

กําหนด 
4) เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 87 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากการ

ปรับปรุงรายจายใหตรงกับการรับสินคา 
5) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 344 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42 โดยเพิ่มสูงขึ้นจากการสํารองสินคาสําเร็จรูปและตนทุนที่

ปรับตัวสูงขึ้น 
6) ภาษีซื้อรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น 73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 298 โดยเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบและภาษีมูลคาเพิ่มที่

ปรับตัวสูงขึ้นจากการซื้อสินคาสําหรับการขยายโครงการและบางสวนจากความลาชาในการขอคืนภาษีจากกรม
สรรพากร 

7) เงินชดเชยการสงออกคางรับเพิ่มขึ้นจํานวน 18 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41 เนื่องมาจาการปริมาณขายและ
ราคาขายสงออกที่เพิ่มขึ้น 

8) ดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้น 3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22 เนื่องมาจากระยะเวลาในการครบกําหนดของการฝากเงิน
ยาวขึ้น 

9) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41 โดยลดลงจากสิทธิประโยชนดานภาษีอากรซึ่งไดใช
ไปเพื่อชําระคาอากรสําหรับการนําเขาสินคา  

10) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ เพิ่มขึ้น 1,278 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 66 โดยเปนการเพิ่มขึ้นเพื่อขยายโครง
การตอเนื่องสําหรับสายการผลิตใหม 

11) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56 เนื่องจากความ
ตองการเงินทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

12) เจาหนี้การคา - กิจการอื่น เพิ่มขึ้นจํานวน 160 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 116 และเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยว
ของกัน เพิ่มขึ้นจํานวน 43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 75 เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นและการซื้อสินคา
เพิ่มขึ้นพื่อใชในการขยายโครงการ  ซึ่งทําใหมียอดคางชําระในงวดสิ้นเดือนจากการซื้อวัตถุดิบ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และกําไรสุทธิ ในไตรมาสนี้  สงผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับตัว

ดีขึ้นรอยละ 6 หรือเพิ่มขึ้น 761 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายปูรันมาล บาจาจ) 
ประธานบริษัท 


