
 

 

14 สิงหาคม  2552 

 

เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

เรียน  ฝายบริษัทจดทะเบียน 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.   งบการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

  2.   รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงคําอธิบายเพิ่มเติมในงบการเงินสําหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2552 และ 2551 โดยมีการเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 

 
1. งบกําไรขาดทนุ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสนี้จํานวน 411 ลานบาท  เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 655 ลานบาท ในงวดเดียวกัน

ของปกอน ซึ่งลดลงรอยละ 37 หรือคิดเปนจํานวน 244 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) รายไดจากการขายลดลงจํานวน 397 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

เนื่องมาจากราคาขายลดลงรอยละ 22 จากการรับรูรายไดที่ลดลง ถึงแมวาปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้นรอยละ 3 

(2) ดอกเบี้ยรับลดลงจํานวน 14 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 77 สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง  

(3) เงินชดเชยการสงออกลดลง 7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31 โดยเปนผลมาจากปริมาณการขายและมูลคาขาย

สงออกที่ลดลง 

(4) บริษัทฯ บันทึกบัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 18 ลานบาทในไตรมาสนี้ เม่ือเทียบกับผลกําไรจากอัตรา

แลกเปล่ียนจํานวน  136 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งสูงขึ้นรอยละ 113 เปนผลมาจากการแข็งคาของเงิน

บาทเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ  

(5) เงินปนผลรับลดลง 0.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากไมมีรายไดรับจากเงินปนผลในระหวางไตรมาส 

(6) รายไดอื่นเพิ่มขึ้นเปน 3 ลานบาท เม่ือเทียบกับจํานวน 0.2 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

1068 เนื่องมาจากการบันทึกบัญชีกลับคืนของหนี้สิน 

(7) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในไตรมาสนี้ลดลง 91 ลานบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน  

ซึ่งลดลงรอยละ 28 สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 

(8) ตนทุนขายลดลง 263 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 สาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง  

(9) คาใชจายในการขายลดลง 66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 63 มาจากการลดลงของตนทุนการขนสงที่ลดลง สืบ

เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงและการลดลงจากคาระวางสินคา 

(10) ดอกเบี้ยจายลดลงเปน 0.2 ลานบาท เม่ือเทียบกับ 0.4 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน โดยลดลงรอยละ 43

เนื่องมาจากการกูยืมเงินระยะส้ันที่ลดลง 

(11) ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง 88 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เปนผลมาจากกําไรที่ตองเสียภาษีลดลง 
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิตอหุนสําหรับไตรมาสนี้เปน 2.04 บาท เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอนที่บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 3.25 บาท 

 

2.  งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

(1)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 307 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69 เนื่องมาจากการจัดกลุมของเงิน

ลงทุนชั่วคราวภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดที่ส้ันลง 

(2)  เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 310 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากการจัดกลุมของเงินลงทุนชั่วคราวภายใต

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดที่ส้ันลง 

(3) ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเก่ียวของกันลดลง 129 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 เนื่องมาจากการขายลดลง 

(4) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันลดลง 3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30 เนื่องมาจากการรับเงินตรงตามเวลา 

(5) สินคาคงเหลือลดลง 629 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46 เปนผลมาจากการลดลงของปริมาณสินคาคงเหลือและ

ราคาของวัตถุดิบที่ลดลง 

 (6) ภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลง 52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56 โดยเปนผลมาจากการลดลงของการขายสงออกและ

การรับเงินที่คางอยูคืน 

(7) เงินชดเชยการสงออกคางรับลดลง 17 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42 เนื่องมาจากปริมาณการขายสงออกลดลง 

(8) ดอกเบี้ยคางรับลดลง 7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 90 เนื่องจากการปรับลดของอัตราดอกเบ้ียและเงินทุนสําหรับ

การลงทุนลดลง 

(9) เงินปนผลคางรับลดลง 9  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากไมมีรายไดรับจากเงินปนผลในไตรมาสนี้ 

(10) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 51 โดยเปนผลมาจากการลดลงของสิทธิประโยชน

ดานภาษีอากร ภาษีเงินไดคางรับ และการชําระคาสินคาลวงหนา  

(11) เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ เพิ่มขึ้น 231 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 มาจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการ

เปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน และการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทรวมเปนเงินจํานวน 82 ลานบาท  

(12) เงินเบิกเกินบัญชีลดลง 5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 74 เนื่องมาจากการใชเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน 

(13) เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกันลดลง 283 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 66 โดยลดลงจากคาวัตถุดิบคางจาย 

(14) หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 138 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 53 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของภาษีเงินไดนิติ

บุคคลคางจายและคาใชจายคางจาย 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และผลกําไรสุทธิที่ลดลงในไตรมาสนี้  สงผลทําใหสวนของผูถือ

หุนปรับตัวลดลงรอยละ 5 หรือลดลง 675 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

(นายประสาน กุมาร สิปานิ) 

ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 
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