25 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง

ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงิน

เรียน

ฝายบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย

งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ขอนําสงงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 โดยมี
การเปลี่ยนแปลงในผลประกอบการดังนี้
1. งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550
ในป 2551 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิเปนจํานวน 2,233 ลานบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 2,489 ลานบาท ใน
งวดเดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 10 หรือคิดเปนจํานวน 256 ลานบาท โดยมีปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง คือ
1) รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 22 หรือคิดเปนจํานวน 1,608 ลานบาท เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ 9
และราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ12
2) เงินชดเชยการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 39 หรือคิดเปนจํานวน 26 ลานบาท เนื่องจากปริมาณการขายสงออกและ
มูลคาการขายที่เพิ่มสูงขึ้น
3) ดอกเบี้ยรับลดลงรอยละ 34 หรือคิดเปนจํานวน 42 ลานบาท เนื่องมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยและจํานวน
เงินฝาก จากการนําเงินทุนไปใชเพื่อขยายโครงการและการลงทุน
4) รายไดอื่นๆ ลดลงรอยละ 84 หรือคิดเปนจํานวน 33 ลานบาท โดยเปนเงินรับจํานวน 32.6 ลานบาทในปกอน จาก
สวนแบงกําไรสะสมจากการลงทุนในบริษัทหนึ่งซึ่งไดประกาศเลิกกิจการ
5) บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงรอยละ 52 หรือคิดเปนจํานวน 17 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน
เนื่องมาจากการออนคาของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
6) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 37 หรือคิดเปนจํานวน 1,865 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 9 และ
ราคาวัตถุดิบของเยื่อกระดาษ กํามะถัน และโซดาไฟที่ปรับตัวสูงขึ้น
7) คาใชจายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 41 หรือคิดเปนจํานวน 147 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณการ
ขายและตนทุนคาขนสงของการขายทั้งในตางประเทศและในประเทศ เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น
8) ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงรอยละ 23 หรือคิดเปนจํานวน 107 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่ปรับตัวลดลง และเงินได
ที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน กําไรสุทธิตอหุนปรับตัวลดลงเทากับ 11.08 บาท เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งมีผลกําไรตอหุน
ในอัตราหุนละ 12.35 บาท
2. งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
2.1 สินทรัพยรวม วันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวน 15,764 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,351 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9 เมื่อ
เทียบกับปกอน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้
1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงรอยละ 79 หรือคิดเปนจํานวน 1,715 ลานบาท เนื่องมาจากการใช
เงินทุนสําหรับการการลงทุนและการขยายโครงการ
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-22) เงินลงทุนชั่วคราวลดลงรอยละ 43 หรือคิดเปนจํานวน 238 ลานบาท จากการลงทุนในเงินฝากระยะสั้นลดลง
3) เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลงรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 87 ลานบาท
เนื่องมาจากรายไดจากการขายปรับปรุงรายจายใหตรงกับการรับสินคา
4) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นรอยละ 68 หรือคิดเปนจํานวน 552 ลานบาท โดยปรับตัวสูงขึ้นจากการสํารองสินคา
สําเร็จรูปเพื่อขยายกําลังการผลิต การขยายงานตอเนื่อง และตนทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น
5) ภาษีซื้อรอเรียกคืนเพิ่มขึ้นรอยละ 279 หรือคิดเปนจํานวน 68 ลานบาท เนื่องมาจากความลาชาในการขอคืน
ภาษี และภาษีมูลคาเพิ่มที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบและการซื้อสินคาเพิ่มขึ้นสําหรับการขยายโครงการ
6) ดอกเบี้ยคางรับลดลงรอยละ 38 หรือคิดเปนจํานวน 4 ลานบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงและ
การลดลงของเงินฝาก
7) เงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 9 ลานบาท เนื่องมาจากการประกาศจายเงินปนผล
ของบริษัทแหงหนึ่ง แตมีการบันทึกรับในงวดสิ้นป
8) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 102 หรือคิดเปนจํานวน 1,960 ลานบาท เนื่องจากการขยาย
โครงการเพื่อเพิ่มสายการผลิตใหม
9) เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 35 หรือคิดเปนจํานวน 1,901 ลานบาท เปนการปรับเพิ่มขึ้นจากสวนแบง
กําไรจากเงินลงทุน และจากการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทรวม
10) เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงรอยละ 45 หรือคิดเปนจํานวน 937 ลานบาท เนื่องจากการลดลงในกําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
และการโอนเปลี่ยนการ
ลงทุนในบริษัทรวมไปยังบริษัทแหงหนึ่งแทนเนื่องจากบริษัทรวมมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในระหวางป
2.2 หนี้สินรวมจํานวน 887 ลานบาท เพิ่มขึ้น 118 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับปกอน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1) เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 99 หรือคิดเปนจํานวน 4 ลานบาท เนื่องจากความตองการ
เงินทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
2) เจาหนี้การคา - กิจการอื่น เพิ่มขึ้นรอยละ 211 หรือคิดเปนจํานวน 292 ลานบาท เนื่องจากการซื้อสินคาเพิ่มขึ้น
เพื่อใชในการขยายโครงการ และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
3) ภาษีเงินไดบคุ คลคางจายลดลงรอยละ 77 หรือคิดเปนจํานวน 213 ลานบาท เนื่องจากผลกําไรที่ลดลงและเปน
กําไรที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
4) คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นรอยละ 35 หรือคิดเปนจํานวน 39 ลานบาท เนื่องมาจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นและการ
ไดรับใบแจงหนี้หลังจากปดบัญชีสําหรับงวดสิ้นป
2.3 สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวน 14,877 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,233 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9
เมื่อเทียบกับปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากผลกําไรสําหรับป 2551
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปูรันมาล บาจาจ)
ประธานบริษัท

