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เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

เรียน  ฝายบริษัทจดทะเบียน 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.   งบการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

  2.   รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงคําอธิบายเพิ่มเติมในงบการเงินสําหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2551 และ 2550 โดยมีการเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 

 

1. งบกําไรขาดทุน สําหรับไตรมาสส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในไตรมาสน้ีจํานวน 795 ลานบาท  เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 886 ลานบาท ในงวด

เดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 190 หรือคิดเปนจํานวน 1,681 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในไตรมาสนี้ บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจํานวน 696 ลานบาท เม่ือ

เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่บริษัทฯ บันทึกกําไรจํานวน 144 ลานบาท ซึ่งลดลงกวารอยละ 582 เปนผลมาจาก

กําไรของบริษัทรวมในไตรมาสนี้ลดลง ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการตั้งคาเผ่ือการลดมูลคาของ

วัตถุดิบ 

(2) รายไดจากการขายลดลงจํานวน 1,336 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 53 เม่ือเทียบกับปกอน โดยลดลงจากปริมาณ

ขายรอยละ 41 และราคาขายลดลงรอยละ 24 เนื่องจากภาวะตกตํ่าของเศรษฐกิจโลกและโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

ส่ิงทอ 

(3) ดอกเบี้ยรับลดลงจํานวน 21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 71 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยและ

จํานวนเงินฝากและการใชเงินทุนสําหรับขยายโครงการ 

(4) เงินชดเชยการสงออกลดลง 16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 64 เนื่องมาจากการลดลงของปริมาณขายสงออกรอย

ละ 52 และมูลคาขายสงออกที่ปรับลดลงรอยละ 26 

(5) บริษัทฯ บันทึกบัญชีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 5 ลานบาทในไตรมาสนี้ เม่ือเทียบกับผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนจํานวน  23 ลานบาท  ในงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งสูงขึ้นกวารอยละ 124 เปนผลมาจากการออนคาของ

เงินบาทเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ  

(6) รายไดอื่นลดลงเปน 0.9 ลานบาท เม่ือเทียบกับจํานวน 1.3 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน หรือลดลงรอยละ 27 

เนื่องจากในไตรมาสนี้ไมมีการขายสินทรัพยถาวร 
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(7) ตนทุนขายลดลง 288 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณขายรอยละ 41 

อยางไรก็ตาม ตนทุนขายรวมตอหนวยไดปรับขึ้นรอยละ 36 มาจากปจจัยหลักๆ ดังนี้ 

1. วัตถุดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 10 

2. พลังงานปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 28 เนื่องจากความสามารถในการดําเนินงานลดลง และราคานํ้ามันที่ปรับ

สูงขึ้น 

3. ตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นรอยละ 47 เนื่องจากการผลิตลดลงรอยละ 36 

4. คาเส่ือมราคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 228 เนื่องจากการผลิตที่ลดลงและการขยายกําลังการผลิต 

นอกจากนี้ ตนทุนขายตอหนวยที่ปรับเพิ่มขึ้น 127 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.4 ของตนทุนขายสําหรับไตรมาส

นี้นั้น เนื่องมาจากการต้ังคาเผ่ือการลดมูลคาของวัตถุดิบ 

(8) คาใชจายในการขายลดลง 48 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 60 เนื่องมาจากการลดลงของปริมาณขาย และตนทุน

การขนสงที่ลดลง เปนผลมาจากราคานํ้ามันที่ปรับลดลงและการลดลงจากคาระวางสินคา 

(9) ดอกเบี้ยจายลดลงเปน 1.3 ลานบาท เม่ือเทียบกับ 1.9 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน โดยลดลงกวารอยละ 32

เนื่องจากการกูยืมเงินระยะส้ันลดลง 

(10) ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงรอยละ 100 เปนผลมาจากผลขาดทุนในไตรมาสนี้ 
 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตอหุนสําหรับไตรมาสนี้เปน 3.94 บาทตอหุน เม่ือเทียบ

กับงวดเดียวกันของปกอนที่บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 4.39 บาทตอหุน 

 

2. งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

(1)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 432 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 98 เนื่องมาจากการจัดกลุมในสวนของ

เงินลงทุนชั่วคราวภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดของที่นอยกวา 

(2)  เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 310 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากการจัดกลุมในสวนของเงินลงทุนชั่วคราว

ภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดของที่นอยกวา 

(3) ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเก่ียวของกันลดลง 304 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 61 และลูกหนี้การคา – กิจการที่

เก่ียวของกันลดลง 106 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22 เนื่องจากการขายที่ปรับลดลง 

(4) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันลดลง 7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 71 เนื่องจากการรับเงินตรงตามเวลา 

(5) สินคาคงเหลือลดลง 264 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19 เนื่องมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือและผลกระทบ

จากคาเผ่ือการลดมูลคาของวัตถุดิบ 

(6) ภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลง 72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 78 เนื่องจากขายสินคาไดลดลงและการรับเงินที่คางอยูคืน 
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(7) เงินชดเชยการสงออกคางรับลดลง11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28 เนื่องมาจากปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 

52 และราคาขายท่ีปรับลดลงรอยละ 26 

(8) ดอกเบี้ยคางรับลดลง 5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 62 เนื่องมาจากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยและการลด

เงินทุนสําหรับการลงทุน 

(9) เงินปนผลคางรับลดลง 9  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากรายไดรับจากเงินปนผลของบริษัทแหงหนึ่ง

ที่ประกาศจายเงินปนผลปละคร้ัง 

(10) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 72 เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของบัตรภาษีคางรับและ

การจายเงินลวงหนาใหเจาหนี้ 

(11) เงินเบิกเกินบัญชีลดลง 7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 90 เนื่องจากความตองการเงินทุนสําหรับใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัทฯ 

(12) เจาหนี้การคา – กิจการที่ไมเก่ียวของกันลดลง 281 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 65 เนื่องจากเจาหน้ีการคาของ

วัตถุดิบลดลง 

(13) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 119 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 46   เนื่องมาจากการลดลงของภาษีเงินไดนิติบุคคล

คางจายและคาใชจายคางจาย 

(14) สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง 134 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39 เนื่องมาจากการลดลง

ในมูลคาของการลงทุน  
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และผลขาดทุนสุทธิ ในไตรมาสนี้  สงผลทําใหสวนของผูถือหุน

ปรับตัวลดลงรอยละ 6 หรือลดลง 960 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายประสาน กุมาร สิปานิ) 

ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 
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