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16  สิงหาคม   2553 

 

เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานประกอบรายงานทางการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

เรียน  ฝายบริษัทจดทะเบียน 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.   งบการเงินสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

  2.   รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

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

30 มิถุนายน 2553 โดยมีการเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 

 
1. งบกําไรขาดทนุ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553  

 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสน้ีจํานวน 748 ลานบาท  เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 411 ลานบาท ในงวดเดียวกัน

ของปกอน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 82 หรือคิดเปนจํานวน 337 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 955 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56 เม่ือเทียบกับปกอน โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณ

ขายรอยละ 17 และราคาขายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 35 เนื่องมาจากความตองการเสนใยเรยอนที่ปรับตัวดีขึ้น 

(2) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจํานวน 5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 112 สาเหตุหลักมาจากจํานวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 

(3) เงินชดเชยการสงออกลดลง 16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 94 เนื่องมาจากอัตราเงินชดเชยลดลง โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 

1 เมษายน 2553 

(4) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนในไตรมาสนี้เทากับ 17 ลานบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่บันทึกผลขาดทุนจาก

อัตราแลกเปล่ียนเทากับ 18 ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นกวารอยละ 199 เปนผลมาจากการทําสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา

เพื่อครอบคลุมรายรับ ถึงแมวาคาเงินบาทจะแข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ  

(5) เงินปนผลรับเพิ่มขึ้นจํานวน 4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เปนผลมาจาก

การลงทุนในกลุมของบริษัทฯ 

(6) รายไดอื่นลดลงจํานวน 0.7 ลานบาท หรือคิดเปนนรอยละ  27 เนื่องจากการบันทึกการรับรูหนี้สินที่แนนอนในงวดกอน 

(7) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจํานวน 523 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36 เม่ือเทียบกับปกอน สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

ปริมาณขายรอยละ 17 อยางไรก็ตาม ตนทุนในการผลิตรวมตอหนวยไดปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 18 สาเหตุหลักมาจากการ

ปรับขึ้นของตนทุนวัตถุดิบรอยละ 27 การลดลงของตนทุนการผลิตอื่นอกีรอยละ  0.5 

(8) คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 120 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ

ขายโดยรวมรอยละ 17 และปริมาณการขายสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 33 และตนทุนคาขนสงที่เพิ่มขึ้นจากคาระวางสินคา

ที่ปรับตัวสูงขึ้น 
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(9) คาใชจายในการบริหารลดลงจํานวน 8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23 เนื่องมาจากการจัดกลุมใหมของคาใชจาย

เก่ียวกับกําลังคนระหวางคาใชจายในการผลิตกับคาใชจายในการบริหาร และรายจายที่แนนอนที่ตํ่ากวาเม่ือเทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอน 

(10) คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 0.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 เนื่องมาจากเงินกูยืมชั่วคราวท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อใช

เปนเงินทุนหมุนเวียน 

(11) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจํานวน 109 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลกําไรในไตรมาสนี้  

 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเปน 3.71 บาท เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอนที่บริษัทฯ มีผลกําไรตอหุนเทากับ 2.04 บาท 

 
2.  งบดุล ณ วันที่ 30 มถุินายน 2553 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 

มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

(1)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 991 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 87 เปนผลมาจากเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดําเนินงาน 

(2)  เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 247 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากการลงทุนจากเงินทุนสวนเกินที่มาจาก

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน และการจัดกลุมในสวนของเงินลงทุนชั่วคราวภายใตระยะเวลาของการครบกําหนด 

(3) ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น 126 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 เนื่องมาจากยอดขายที่สูงขึ้น 

(4) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันลดลง 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 เนื่องมาจากการรับเงินจากดอกเบี้ยคางรับที่ครบ

กําหนด 

(5) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 617 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณและมูลคาของสินคา

สําเร็จรูป และการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือเนื่องมาจากราคาท่ีปรับสูงขึ้นและการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

(6) ภาษีซื้อรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น 28 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 166 เนื่องจากปริมาณการขายและราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น 

(7) เงินชดเชยการสงออกคางรับเพิ่มขึ้น 9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24 เนื่องมาจากยอดขายสงออกที่ปรับสูงขึ้น 

(8) ดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้น 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 158 เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในเงินทุนสวนเกิน 

(9) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 241 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของบัตรภาษีคางรับ และ

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการทําสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา และการจายเงินลวงหนาอื่นๆ 

(10) สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ ลดลงจํานวน 3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22 เนื่องจากการตัดบัญชีคาเส่ือมในงวด 

(11) เงินเบิกเกินบัญชีลดลงจํานวน 6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากไมมียอดคงคาง ณ วันส้ินรอบบัญชี 

(12) ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้น 108 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากกําไรที่ตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น ใน

ปนี้ เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปกอน ที่บริษัทฯ ไมมีหนี้สิน ทําใหบริษัทฯ ไมมีกําไรที่ตองเสียภาษี 

(13) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 17 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 117   เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการรับเงิน

ลวงหนาจากลูกคาเม่ือเทียบกับคําส่ังซื้อ 

(14) หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 5 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 28   เนื่องมาจากการถอนเงินคืนจากผูฝาก 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และกําไรสุทธิในไตรมาสนี้  สงผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับตัว

เพิ่มขึ้นรอยละ 15 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 2,265 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายประสาน กุมาร สิปานิ) 

ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 


