
 

 

14  สิงหาคม  2551 
 
เรื่อง    ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงิน 
เรียน  ฝายบริษัทจดทะเบียน 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ส่ิงที่สงมาดวย 1.   งบการเงินสําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 
  2.   รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ขอนําสงงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
2551 และ 2550 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 

  
1. งบกําไรขาดทนุ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551  

บริษัทมีผลกําไรสุทธิเปนจํานวน 655 ลานบาทในไตรมาสนี้  เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 652 ลานบาท ในงวด
เดียวกันของปกอน โดยมีปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง คือ 

1) รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 9 หรือคิดเปนจํานวน 181 ลานบาท เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของปริมาณขายรอย
ละ 2.5  และราคาขายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6 

2) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมมีผลกําไรเปนจํานวน 320 ลานบาท เมื่อเทียบกับผลกําไร
จํานวน 224 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งสูงขึ้นกวารอยละ 43 เปนผลมาจากความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทรวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น  

3) เงินชดเชยการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 32  หรือคิดเปนจํานวน 6 ลานบาท  เนื่องจากปริมาณการขายสงออกเพิ่มขึ้น
รอยละ 34 และมูลคาการขายที่เพิ่มสูงขึ้น 

4) ดอกเบี้ยรับลดลงรอยละ 37 หรือคิดเปนจํานวน 10 ลานบาท เนื่องมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยและจํานวน
เงินฝาก เนื่องจากการนําเงินทุนไปใชเพื่อขยายโครงการ 

5) รายไดอื่นๆ ลดลงรอยละ 78   หรือคิดเปนจํานวน 1 ลานบาท   เนื่องมาจากการขาดทุนจากการจําหนาย / ตัดจาย
สินทรัพยถาวร 

6) กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นรอยละ 1885 หรือคิดเปนจํานวน 129 ลานบาท ในไตรมาสนี้ เนื่องมาจากการออน
คาของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 

7) เงินปนผลรับลดลงรอยละ 95 หรือคิดเปนจํานวน 8 ลานบาท เนื่องมาจากเงินปนผลที่ยังไมไดรับจากการลงทุน 
8) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 28 หรือคิดเปนจํานวน 372 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 2.5 และ

ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นของเยื่อกระดาษ กํามะถัน และโซดาไฟ 
9) คาใชจายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 55 หรือคิดเปนจํานวน 50 ลานบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณการขายและตนทุนคาขนสง เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น 
10) ดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้นรอยละ 31 เปน 0.45 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 0.34 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

เงินกูยืมชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท 
11) ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงรอยละ 28 หรือคิดเปนจํานวน 34 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่ปรับตัวลดลง 

 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน กําไรสทุธิตอหุนปรับตัวเพิ่มขึ้นเทากับ 3.25 บาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่ง

มีผลกําไรตอหุนในอัตราหุนละ 3.23 บาท 
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2. งบดุล  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 
มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงรอยละ 59 หรือคิดเปนจํานวน 1,271 ลานบาท เนื่องมาจากการใชเงินทุน
สําหรับการขยายโครงการตอเนื่อง และการลงทุน  

2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นรอยละ 67 หรือคิดเปนจํานวน 365 ลานบาท เนื่องมาจากการลงทุนในเงินฝากระยะสั้น 
3) ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันลดลงรอยละ 25 หรือคิดเปนจํานวน 3 ลานบาท เนื่องมาจากรายไดขายจากกิจการที่

เกี่ยวของลดลง 
4) เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลงรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 87 ลานบาท เนื่องมา

จากรายไดจากการขายปรับปรุงรายจายใหตรงกับการรับสินคา 
5) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นรอยละ 73 หรือคิดเปนจํานวน 591 ลานบาท โดยเพิ่มสูงขึ้นจากการสํารองสินคาสําเร็จรูปเพื่อ

ขยายงานตอเนื่อง และตนทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น 
6) ภาษีซื้อรอเรียกคืนเพิ่มขึ้นรอยละ 333 หรือคิดเปนจํานวน 81 ลานบาท เนื่องมาจากความลาชาในการขอคืนภาษี

และภาษีมูลคาเพิ่มที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบและการซื้อสินคาเพิ่มขึ้นสําหรับการขยายโครงการ 
7) เงินชดเชยการสงออกคางรับเพิ่มขึ้นรอยละ 40 หรือคิดเปนจํานวน 18 ลานบาท เนื่องจากรายไดขายสงออกที่เพิ่มขึ้น 
8) ดอกเบี้ยคางรับลดลงรอยละ 35 หรือคิดเปนจํานวน 4 ลานบาท เนื่องมาจากการลดลงของเงินฝากที่มีระยะเวลาใน

การครบกําหนดที่ยาวขึ้น 
9) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงรอยละ 49 หรือคิดเปนจํานวน 13 ลานบาท สาเหตุมาจากเบี้ยประกันจายลวงหนาลดลง 

และลดลงจากสิทธิประโยชนดานภาษีอากรซึ่งไดใชไปเพื่อชําระคาอากรสําหรับการนําเขาสินคา  
10) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 86 หรือคิดเปนจํานวน 1,669 ลานบาท เนื่องจากการขยายโครงการ

เพื่อเพิ่มสายการผลิตใหม 
11) เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงรอยละ 25 หรือคิดเปนจํานวน 512 ลานบาท เนื่องจากการลดลงในกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

จริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
12) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 7959 หรือคิดเปนจํานวน 296 ลานบาท 

เนื่องจากความตองการเงินทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
13) เจาหนี้การคา - กิจการอื่น เพิ่มขึ้นรอยละ 77 หรือคิดเปนจาํนวน 106 ลานบาท และเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยว

ของกัน เพิ่มขึ้นรอยละ 14 หรือคิดเปนจํานวน 8 ลานบาท เนื่องจากการซื้อสินคาเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการขยายโครงการ  
และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น  

14) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงรอยละ 50 หรือคิดเปนจํานวน 222 ลานบาท มาจากภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง 
15) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 32 หรือคิดเปนจํานวน 3 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินฝากของพนักงาน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และกําไรสุทธิ ในไตรมาสนี้  สงผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับตัว
ดีขึ้นรอยละ 9 หรือคิดเปนจํานวนสุทธิ 1,242 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายปูรันมาล บาจาจ) 
ประธานบริษัท 


