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25  พฤษภาคม  2555 
 
เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555  

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย งบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 
 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ขอช้ีแจงรายละเอียดในงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2555 โดยเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามท่ีบริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี
จากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เปนวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งไดรับการอนุมัติจากกรมสรรพากรแลวนั้น 
บริษัทฯ ไดทําการปดรอบบัญชีแรกสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555  โดยมีการ
เปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 

  
1. งบกําไรขาดทนุสําหรับสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ส้ินสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2554 

บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปนจํานวน 258 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไร
สุทธิในงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 1,859 ลานบาท ลดลงรอยละ 86  หรือคิดเปนจํานวน 1,601 ลานบาท โดยมีปจจัย
สําคัญที่สงผลตอการเปล่ียนแปลง คือ 

1) รายไดจากการขายลดลงจํานวน 1,203 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19  โดยลดลงจากปริมาณขายรอยละ 3 และ
ราคาขายที่ลดลงรอยละ 18 

2) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้นจํานวน 38 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 70  เปนผลมาจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการทําสัญญาลวงหนาของอัตราแลกเปล่ียน เนื่องมากจากการแข็งคาของสกุลเงินบาทเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ 

3) รายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48  สาเหตุหลักมาจากรายไดจากดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น 
เนื่องจากเงินฝากที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นในระหวางงวด 

4) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจํานวน 354 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8  สาเหตุหลักมาจากตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 
11 

5) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23 สาเหตุหลักมาจากตนทุนของกําลังคนที่
เพิ่มขึ้นและจากการเปล่ียนแปลงมูลคาผลประโยชนของพนักงานเม่ือออกจากงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่
ปรับสูงขึ้น 

6) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียลดลงจํานวน 383 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 79  เม่ือ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจากผลกําไรของบริษัทรวมสวนใหญที่ลดลง จากเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวย
และสภาวะทางการตลาดที่ซบเซา 

7) คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 108  สาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมระยะส้ันและ
การขายลดต๋ัวสงออก 
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8) ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจํานวน 314 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 91 เปนผลมาจากกําไรที่ตองเสียภาษีลดลง 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เทากับ 
1.28 บาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีผลกําไรตอหุนในอัตราหุนละ 9.22 บาท 

 

2. งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 1,898 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 63 สวนใหญมาจากการใช
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว 

2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 1,139 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 234  เนื่องมาจากการลงทุนในเงินฝากที่มี
ระยะเวลาการครบกําหนดที่ยาวขึ้น 

3) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41  เนื่องมาจากการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการทําสัญญาลวงหนาของอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 เม่ือเทียบกับขาดทุน ณ วันส้ิน
งวดเดือนกันยายน 2554 ซึ่งไดบันทึกในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 

4) สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิลดลงจํานวน 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33  เนื่องมาจากการตัดจําหนายสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีตามนโยบายบัญชี 

5) ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลงจํานวน 160 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  88  เนื่องมาจากกําไรที่ตองเสียภาษี
ลดลงในระหวางงวด 

6) หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ลดลงจํานวน 58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57 สาเหตุหลักมาจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการทําสัญญาลวงหนาของอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งไดบันทึกในสินทรัพยหมุนเวียน
อื่น เม่ือเทียบกับขาดทุน ณ วันส้ินงวดเดือนกันยายน 2554 ซึ่งไดบันทึกในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จํานวน 20,292 ลานบาท ลดลงจํานวน 313 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 2  เม่ือเทียบกับปกอน เปนผลมาจากการจายเงินปนผลสําหรับป 2554 ในเดือนมกราคม 2555 และผลจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับผลประโชนของพนักงาน 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายปราโมท กุมาร คานเดลวาล) 
ผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 

 
สําเนาเรียน: ฝายบริษัทจดทะเบียน 
  สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 


