
 

 

15  พฤษภาคม  2552 

 

เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 

เรียน  ฝายบริษัทจดทะเบียน 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.   งบการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 
  2.   รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงคําอธิบายเพิ่มเติมในงบการเงินสําหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2552 และ 2551 โดยมีการเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 
 
1. งบกําไรขาดทนุ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 

 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในไตรมาสน้ีจํานวน 119 ลานบาท  เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 615 ลานบาท ในงวด
เดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 119 หรือคิดเปนจํานวน 734 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี ้
(1) รายไดจากการขายลดลงจํานวน 1,075 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดย

ลดลงจากปริมาณขายรอยละ 14 และราคาขายลดลงรอยละ 40 เนื่องจากภาวะตกตํ่าของเศรษฐกิจโลกและ
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

(2) ดอกเบี้ยรับลดลงจํานวน 17 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 74 สาเหตุหลักมาจากการปรับลดของอัตราดอกเบี้ยและ
เงินทุนหมุนเวียนลดลง จากการใชเงินทุนสําหรับขยายโครงการและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีลดลง 

(3) เงินชดเชยการสงออกลดลง 11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 51 เนื่องมาจากปริมาณขายและมูลคาขายสงออกปรับ
ลดลง 

(4) บริษัทฯ บันทึกบัญชีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 13 ลานบาทในไตรมาสนี้ เม่ือเทียบกับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน  168 ลานบาท  ในงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งสูงขึ้นกวารอยละ 108 เปนผลมาจากการออนคา
ของเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ  

(5) รายไดอื่นลดลงเปน 1 ลานบาท เม่ือเทียบกับจํานวน 4 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน หรือลดลงรอยละ 76 
เนื่องจากไมมีการขายสินทรัพยถาวรในไตรมาสนี้ 

(6) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในไตรมาสนี้ บริษัทฯ บันทึกผลกําไรจํานวน 109 ลานบาท เม่ือเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 238 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 54 เนื่องมาจากผลกําไรของบริษัทรวมในไตรมาสน้ี
ลดลง โดยเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 

(7) ตนทุนขายลดลง 205 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14 สาเหตุหลักมาจากการปริมาณขายลดลงรอยละ 14  
(8) คาใชจายในการขายลดลง 41 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57 มาจากปริมาณขายและตนทุนการขนสงที่ลดลง สืบ

เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงและการลดลงจากคาระวางสินคา 
(9) ดอกเบี้ยจายลดลงเปน 0.1 ลานบาท เม่ือเทียบกับ 0.8 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน โดยลดลงกวารอยละ 85

เนื่องมาจากการกูยืมเงินระยะส้ันลดลง 
(10) ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง 73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59 เปนผลมาจากกําไรที่ตองเสียภาษีลดลง 
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตอหุนสําหรับไตรมาสนี้เปน 0.59 บาทตอหุน เม่ือเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอนที่บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 3.05 บาทตอหุน 

 

2.  งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

(1)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 124 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28 เนื่องมาจากการจัดกลุมของเงิน
ลงทุนชั่วคราวภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดส้ันลง 

(2)  เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 310 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากการจัดกลุมของเงินลงทุนชั่วคราวภายใต
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดส้ันลง 

(3) ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเก่ียวของกันลดลง 161 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32 และลูกหนี้การคา – กิจการที่
เก่ียวของกันลดลง 127 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 เนื่องมาจากการขายลดลง 

(4) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันลดลง 5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52 เนื่องจากการรับเงินตรงตามเวลา 
(5) สินคาคงเหลือลดลง 418 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31 เนื่องมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือและผลการ

ดําเนินงานท่ีลดลง 

(6) ภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลง 68 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 73 เนื่องมาจากการผลการดําเนินงานที่ลดลงและการรับ
เงินที่คางอยูคืน 

(7) เงินชดเชยการสงออกคางรับลดลง 17 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42 เนื่องมาจากปริมาณขายและมูลคาขาย
สงออกปรับลดลง 

(8) ดอกเบี้ยคางรับลดลง 6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 85 เนื่องมาจากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยและการลดลง
ของเงินทุนสําหรับการลงทุน 

(9) เงินปนผลคางรับลดลง 9  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากไมมีรายไดรับจากเงินปนผลในไตรมาสนี้ 
(10) เงินเบิกเกินบัญชีลดลง 6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84 เนื่องมาจากการใชเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน 
(11) เจาหนี้การคา – กิจการที่ไมเก่ียวของกันลดลง 124 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29 และเจาหนี้การคา – กิจการที่

เก่ียวของกันลดลง 22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35 เนื่องมาจากการลดลงของการชําระคาวัตถุดิบ 
(12) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 156 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 60 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของภาษีเงินไดนิติ

บุคคลคางจายและคาใชจายคางจาย 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และผลขาดทุนสุทธิ ในไตรมาสนี้  สงผลทําใหสวนของผูถือหุน
ปรับตัวลดลงรอยละ 8 หรือลดลง 1,248 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายประสาน กุมาร สิปานิ) 
ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 
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