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27  พฤศจิกายน  2552 

 

เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงิน สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 

เรียน  ฝายบริษัทจดทะเบียน 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย งบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 

 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ขอนําสงงบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2552 และ 2551  โดยมี

การเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 

  

1. งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 

ในป 2552  บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิเปนจํานวน 463 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 2,233 ลานบาท ในงวด

เดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 79  หรือคิดเปนจํานวน 1,771 ลานบาท โดยมีปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปล่ียนแปลง คือ 

1) รายไดจากการขายลดลงรอยละ 30 หรือคิดเปนจํานวน 2,659 ลานบาท โดยลดลงจากปริมาณขายรอยละ 11 และ

ราคาขายที่ปรับลดลงรอยละ 22 

2) เงินชดเชยการสงออกลดลงรอยละ 37  หรือคิดเปนจํานวน 35 ลานบาท  เนื่องจากปริมาณการขายสงออกลดลงรอย

ละ 19 และมูลคาการขายที่ลดลงรอยละ 23  

3) ดอกเบี้ยรับลดลงรอยละ 71 หรือคิดเปนจํานวน 57 ลานบาท เนื่องมาจากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยและ

จํานวนเงินฝากที่ลดลงจากกําไรท่ีลดลง  

4) เงินปนผลรับลดลง 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 เนื่องจากรายไดเงินปนผลรับจากเงินลงทุนลดลง 

5) รายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 65 หรือคิดเปนจํานวน 4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 

5 ลานบาท ในระหวางป ซึ่งบันทึกรวมอยูในรายไดอื่นๆ 

6) บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนลดลงรอยละ 131 หรือคิดเปนจํานวน 21 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน 

เนื่องมาจากการแกวงตัวของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 

7) ตนทุนขายลดลงรอยละ 22 หรือคิดเปนจํานวน 1,539 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณขายที่ลดลงรอยละ 11 และการ

ปรับตัวลดลงของตนทุนวัตถุดิบของเยื่อกระดาษ รอยละ 24 อยางไรก็ตามตนทุนคาเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 147 

(ตนทุนตอตันของเสนใย) เนื่องมาจากการดําเนินงานเต็มกําลังของสายการผลิตที่ 5 และ 6 และการลดลงของการใช

กําลังการผลิต 

8) คาใชจายในการขายลดลงรอยละ 54 หรือคิดเปนจํานวน 180 ลานบาท โดยลดลงจากปริมาณการขายและตนทุนคา

ขนสง เนื่องมาจากราคาน้ํามันและคาระวางเรือลดลง 

9) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 42 หรือคิดเปนจํานวน 8 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นตําแหนงและ

การปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของผูบริหาร 
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10) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลงรอยละ 106 หรือคิดเปนจํานวน 1,073 ลานบาท เม่ือเทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากกําไรของบริษัทรวมลดลง โดยปจจัยหลักเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบ

เซา 

11) คาใชจายทางการเงินลดลงรอยละ 68 หรือคิดเปนจํานวน 3 ลานบาท  ลานบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

เนื่องมาจากการกูยืมเงินระยะส้ันที่ลดลง 

12) ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงรอยละ 86 หรือคิดเปนจํานวน 305 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่ปรับตัวลดลงและเงินไดที่

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน   

 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับป 2552 เทากับ 2.29 บาท เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่ง

มีผลกําไรตอหุนในอัตราหุนละ 11.08 บาท 
 

2. งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นรอยละ 157 หรือคิดเปนจํานวน 697 ลานบาท เนื่องมาจากการจัดกลุม

ของเงินลงทุนชั่วคราวภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีระยะเวลาในการครบกําหนดท่ีส้ันลง  

2) เงินลงทุนชั่วคราวลดลงรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 310 ลานบาท เนื่องมาจากการจัดกลุมของเงินลงทุนชั่วคราว

ภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดที่ส้ันลง 

3) ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเก่ียวของกันเพิ่มขึ้นรอยละ 19 หรือคิดเปนจํานวน 96 ลานบาท และลูกหนี้การคา – 

กิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นรอยละ15  หรือคิดเปนจํานวน 74 ลานบาท เนื่องมาจากการขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส

สุดทาย 

4) สินคาคงเหลือลดลงรอยละ 34 หรือคิดเปนจํานวน 470 ลานบาท โดยปรับตัวลดลงจากปริมาณวัตถุดิบและราคา

ตนทุนวัตถุดิบ 

5) ภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลงรอยละ 82 หรือคิดเปนจํานวน 76 ลานบาท เนื่องมาจากการลดลงของการขายสงออก การ

ลดลงจากการซ้ือสินคา และการรับเงินที่คางอยูคืน 

6) ดอกเบี้ยคางรับลดลงรอยละ 85 หรือคิดเปนจํานวน 6 ลานบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงและการ

ลดลงของเงินฝาก 

7) เงินปนผลคางรับลดลงรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 9  ลานบาท เนื่องมาจากเงินปนผลที่ไดรับในระหวางป 

8) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ ลดลงรอยละ 24 หรือคิดเปนจํานวน 5 ลานบาท โดยเปนผลมาจากการลดลงของสิทธิ

ประโยชนดานภาษีอากรสําหรับงวดส้ินปบัญชี  
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9) เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 36 หรือคิดเปนจํานวน 403 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรที่ยังไม

เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย จํานวน 270 ลานบาท และการ

ลงทุนเพิ่มในบริษัทที่เก่ียวของจํานวน 142 ลานบาท  

10) เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกันลดลงรอยละ 40 หรือคิดเปนจํานวน 172 ลานบาท โดยลดลงจากสินคา

คงเหลือและราคาตนทุนวัตถุดิบ และเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของเพิ่มขึ้นรอยละ 92 หรือคิดเปนจํานวน 57 

ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากคาวัตถุดิบคางจายในงวดส้ินป 

11) ภาษีเงินไดบุคคลคางจายลดลงรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 64 ลานบาท เนื่องจากผลกําไรท่ีลดลงและเปนกําไร

ที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

12) หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ลดลงรอยละ 68 หรือคิดเปนจํานวน 32 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการชําระยอดหน้ีคงเหลือ

ในงวดส้ินป 

13) หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 41 หรือคิดเปนจํานวน 5 ลานบาท  เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก 

14) ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง-สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 79 หรือคิดเปนจํานวน 

270 ลานบาท เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันส้ินงวดบัญชี 

 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 15,321 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3 หรือคิดเปนจํานวน 445 

ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากผลกําไรสําหรับป 2552  

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายประสาน กุมาร สิปานิ) 

ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 


