24 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย

ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ขอนําสงงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 โดยมี
การเปลี่ยนแปลงในผลประกอบการดังนี้
1. งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
ในป 2553 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิเปนจํานวน 3,041 ลานบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 463 ลานบาท ในงวด
เดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 557 หรือคิดเปนจํานวน 2,579 ลานบาท โดยมีปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง คือ
1) รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 66 หรือคิดเปนจํานวน 4,113 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายรอยละ 39
และราคาขายที่ปรับสูงขึ้นรอยละ 20
2) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นรอยละ 53 หรือคิดเปนจํานวน 12 ลานบาท เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและ
จํานวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นจากกําไรที่ปรับตัวสูงขึ้น
3) กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นรอยละ 1702 หรือคิดเปนจํานวน 86 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน แมวาคาเงิน
บาทจะแข็งคาเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เนื่องจากการทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อครอบคลุม
รายรับจากการสงออก
4) เงินปนผลรับเพิ่มขึ้น 6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 71 เนื่องจากเปนรายไดเงินปนผลรับที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุน
5) รายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 208 หรือคิดเปนจํานวน 11 ลานบาท เนื่องจากเปนกําไรจากการขายเงินลงทุน
6) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 40 หรือคิดเปนจํานวน 2,182 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 39 และ
ตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
7) คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 117 หรือคิดเปนจํานวน 182 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายสงออก
รอยละ 61 และอัตราคาระวางเรือที่ปรับสูงขึ้น
8) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนจากบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้นรอยละ 1764 หรือคิดเปนจํานวน 986 ลานบาท
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากกําไรของบริษัทรวมเพิ่มขึ้น โดยปจจัยหลักเปนผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น
9) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 541 หรือคิดเปนจํานวน 274 ลานบาท เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไร และ
กําไรที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นเปนผลมาจากรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนที่
ไดหมดอายุลงในระหวางป
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับป 2553 เทากับ 15.09 บาท เมื่อเทียบกับปกอน
ซึ่งมีผลกําไรตอหุนในอัตราหุนละ 2.29 บาท
2. งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญดังนี้
1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นรอยละ 132 หรือคิดเปนจํานวน 1,500 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่เพิ่ม
สูงขึ้น
หนา 1/2

2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 380 ลานบาท เนื่องมาจากการแยกจัดกลุมของเงินลงทุน
ชั่วคราวที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดมากกวา 3 เดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันลดลงรอยละ 55 หรือคิดเปนจํานวน 5 ลานบาท เปนผลมาจากจํานวนรายรับที่รับตรง
ตามเวลา
4) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นรอยละ 91 หรือคิดเปนจํานวน 816 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากสินคาสําเร็จรูปและสินคา
วัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นตามผลการดําเนินงานและตนทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น
5) ภาษีซื้อรอเรียกคืนเพิ่มขึ้นรอยละ 321 หรือคิดเปนจํานวน 55 ลานบาท เปนผลเนื่องมาจากผลการดําเนินงานและ
การขายสงออกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
6) เงินชดเชยการสงออกคางรับลดลงรอยละ 44 หรือคิดเปนจํานวน 17 ลานบาท เนื่องจากอัตราเงินชดเชยการสงออกที่
ปรับลดลงตั้งแตเดือนเมษายน 2553
7) ดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้นรอยละ 382 หรือคิดเปนจํานวน 4 ลานบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นและการ
ลงทุนในเงินทุนสวนเกินที่เพิ่มขึ้น
8) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 501 หรือคิดเปนจํานวน 80 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจาก
การทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
9) สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิลดลงรอยละ 30 หรือคิดเปนจํานวน 4 ลานบาท เนื่องมาจากการตัดจําหนายอายุการใช
งานของสินทรัพยที่เหลือ
10) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 4475 หรือคิดเปนจํานวน 267 ลานบาท
เนื่องมาจากการกูยืมเงินระยะสั้นชั่วคราวเพื่อใชในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
11) เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้นรอยละ 116 หรือคิดเปนจํานวน 137 ลานบาท โดยเปนผลจากการ
ดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและราคาของวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น
12) เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 0.13 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากยอดคงเหลือในงบ
ดุล ณ วัน สิ้นงวดบัญชี
13) ภาษีเงินไดบุคคลคางจายเพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 156 ลานบาท เนื่องจากผลกําไรที่ปรับตัวสูงขึ้น
และกําไรที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นเปนผลมาจากรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนที่ไดหมดอายุลง
14) ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 28 หรือคิดเปนจํานวน 82 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการแข็งคา
ของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ของบริษัทรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชี
15) กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้นรอยละ 23 หรือคิดเปนจํานวน 2,840 ลานบาท เปนผลมาจากําไรที่เพิ่มสูงขึ้นใน
ระหวางป
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 18,070 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18 หรือคิดเปนจํานวน 2,749
ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากผลกําไรสําหรับป 2553
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสาน กุมาร สิปานิ)
ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย)
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