
 

 

16 สิงหาคม 2564 

 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดของ
งบการเงินดังท่ีแนบมาน้ี 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
(หน่วย : ล้านบาท) 2564 2563 เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
รายได้จากการขาย 2,444 1,252 1,192 95% 
รายได้ดอกเบ้ีย 0.5 8.5 (8) (95%) 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 10.88 10.82 0.06 1% 
เงินปันผลรับ - 0.5 (0.5) (100%) 
รายได้อื่น 1 47 (46) (98%) 
ต้นทุนขาย 1,597 1,249 348 28% 
ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่าย 282 94 188 200% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 39 37 2 7% 
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมท่ีใช้วิธีส่วนได้เสีย 796 (594) 1,390 234% 
ต้นทุนทางการเงิน 0.96 0 0.96 100% 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (95) 3 (98) 3738% 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,239 (652) 1,891 290% 
     
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)     
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.14 (3.23)   
     
อัตรากําไรข้ันต้น (ร้อยละ) 35% 0.2%   
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 50% (47%)   
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1. งบกําไรขาดทุน (ตามวิธีส่วนได้เสีย) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับสําหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จํานวน 1,239 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจํานวน 
(652) ล้านบาทของปีก่อน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจํานวน 1,891 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 290 โดยมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 

1) รายได้จากการขายเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,192 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริมาณขายท่ี
เพิ่มขึ้น 

2) รายได้ดอกเบ้ียลดลงจํานวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 สาเหตุหลักมาจากจํานวนเงินฝากท่ีลดลง 

3) เงินปันผลรับลดลงจํานวน 0.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากไม่มีการรับเงินปันผลจากบริษัทท่ีไปลงทุนใน
ระหว่างงวด 

4) รายได้อ่ืนลดลงจํานวน 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 เน่ืองจากได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนในงวดเดียวกันของปีก่อน 
ซ่ึงไม่มีในงวดน้ี 

5) ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้นจํานวน 348 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากปริมาณขายและราคาต้นทุนการ
นําเข้าท่ีเพิ่มข้ึน 

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายเพิ่มข้ึนจํานวน 188  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 200 สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งทางทะเลท่ี
ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากความไม่สมดุลของตู้ขนส่งสินค้าและตลาดการขนส่งสินค้าทางเรือ 

7) ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมท่ีใช้วิธีส่วนได้เสียเพิ่มข้ึนจํานวน 1,390 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 234 
เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนของบริษัทร่วม 

8) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจํานวน 98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3738 เน่ืองมาจากรายได้ท่ีต้องเสียภาษีสูงข้ึน
ในไตรมาส 1 เมื่อเทียบกับผลขาดทุนทางภาษีในงวดเดียวกันของปีก่อน 

9) ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินลดลงจํานวน 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจาก
การอ่อนค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐฯ 

10) ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นจํานวน 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 201 
เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของบริษัทร่วม 

11) อัตรากําไรข้ันต้นสําหรับไตรมาสน้ีคิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับร้อยละ 0.2 ในงวดเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริมาณขายท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีอัตรากําไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวม เมื่อเทียบ
กับอัตราขาดทุนสุทธิคิดเป็นร้อยละ (49) ในงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองมาจากยอดขาย ปริมาณขาย และส่วน
แบ่งกําไรของบริษัทร่วมท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึน 
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 อยู่ท่ี 6.14 บาท 
เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมีขาดทุนต่อหุ้นอยู่ท่ี (3.23) บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจํานวน 1,494 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนจํานวน 117 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจํานวน 1,377 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2564 เนื่องจากเหตุผลท่ีได้กล่าวไว้ด้านล่าง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

ก. สินทรัพย์ 

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจํานวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมเงินทุน
หมุนเวียน 

2) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลงจํานวน 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมเงินทุน
หมุนเวียน 

3) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้นจํานวน 351 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เน่ืองมาจากรายได้จากการขาย
ท่ีเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

4) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 374 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 เน่ืองมาจากสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบท่ีเพิ่มขึ้น 

5) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้นจํานวน 78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ข. หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48 เน่ืองมาจากมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น 

2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจํานวน 67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากรายได้ท่ีต้องเสียภาษีในระหว่าง
งวดเทียบกับขาดทุนทางภาษีในงวดเดียวกันของปีก่อน 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน )ฝ่ายการเงินและพาณิชย์(  
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