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17  กมุภาพนัธ์  2557 

 

เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 1 ฉบบั 

   

 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เปรียบเทียบกบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีการ

เปล่ียนแปลงในผลประกอบการดงันี ้

 

1. งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือนสิน้สุด

วันที่ 30 ธันวาคม 2555  

บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 384 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัขาดทนุสทุธิ

จํานวน 185 ล้านบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน เพิ่มขึน้ร้อยละ 107 หรือคิดเป็นจํานวน 199 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปิด

โรงงานเน่ืองจากการนดัหยดุงานของสหภาพแรงงานตัง้แตว่นัท่ี 18 กนัยายน 2556 ถงึวนัท่ี 19 มกราคม 2557 โดยมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายรวมลดลงจํานวน 1,031 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น

ผลมาจากยอดขายของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 1,942 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 จากราคาขายท่ีลดลงร้อยละ 14 

และปริมาณขายลดลงร้อยละ 89 เน่ืองจากการปิดโรงงานในระหวา่งไตรมาส สว่นรายได้จากการขายของบริษัทยอ่ย

เพิ่มขึน้ร้อยละ 138  

2) ต้นทนุขายลดลงจํานวน 608 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ก่อน เป็นผลมาจาก

ต้นทนุขายของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 1,546 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 จากยอดขายท่ีลดลง เน่ืองมาจากการปิด

โรงงาน สว่นต้นทนุขายของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ในระหวา่งงวด โดยเพิ่มขึน้จากปริมาณขายและต้นทนุขาย  

3) คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จํานวน 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตหุลกัมาจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของ

บริษัทยอ่ยในระหวา่งงวด คา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ลดลงจากยอดขายท่ีลดลง 

4) คา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 256 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการขายของ

บริษัทยอ่ยลดลง เน่ืองมาจากการเปิดเคร่ืองเพ่ือเร่ิมทํางานและต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในปีก่อน ซึง่ไมมี่รายการในงวดปัจจบุนั  

5) คา่ใช้จ่ายการผลติในช่วงปิดโรงงานซึง่ไมไ่ด้ถกูปันสว่นเพิ่มขึน้จํานวน 188 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมา

จากคา่ใช้จ่ายในการผลติในช่วงปิดโรงงานแตไ่มไ่ด้จดัสรรให้อยูใ่นสว่นของต้นทนุขายในช่วงท่ีไมมี่การดําเนินการผลิต 
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6) บริษัทฯ บนัทกึผลกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 12 ล้านบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีผลกําไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนจํานวน 36 ล้านบาท ลดลงจํานวน 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 สาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุ
จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ ในระหว่างงวดเม่ือเทียบกบักําไรในงวดท่ีผา่นมา ผลขาดทนุท่ี
เกิดขึน้เน่ืองมาจากขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า โดยเป็นผลจากการออ่น
คา่ของสกลุเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ณ สิน้ไตรมาส 

7) สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียเพิ่มขึน้จํานวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

169 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมท่ีดีขึน้ 

8) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจาก

เงินกู้ ยืมของบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ ซึง่ได้รวมงบการเงินของบริษัทยอ่ยเข้าไว้ สําหรับคา่ใช้จ่ายทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

ปรับเพิ่มขึน้เช่นกนัเน่ืองมาจากการกู้ ยืมเงินชัว่คราวในระหวา่งงวด 

9) รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 373 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองมาจากผลขาดทนุของบริษัทฯ เม่ือเทียบกบัผลกําไรในงวดท่ีผา่นมา  

10) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้จํานวน 108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

149 เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ตลาดของเงินลงทนุและการออ่นค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลา่ร์

สหรัฐฯ 

11) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศเพิ่มขึน้จํานวน 95 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 265 เน่ืองมาจากการออ่นคา่ของสกลุเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินตา่งๆ ของบริษัทร่วม 

12) ผลกระทบของภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 149 มาจากการเพิ่มขึน้ของกําไรจากการแปลง

คา่งบการเงินของบริษัทร่วม  

13) ผลตา่งระหวา่งราคาซือ้และมลูค่าตามบญัชีของสว่นได้เสียในบริษัทยอ่ยในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 9 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการปรับผลขาดทนุจากการบนัทกึบญัชีในบริษัทร่วมสําหรับงวดท่ีผา่นมา 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิตอ่หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 อยู่

ท่ี 1.90 บาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีขาดทนุสทุธิตอ่หุ้นอยูท่ี่ 0.92 บาท  

 

2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 1,376 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 เน่ืองมาจากยอดขายและมลูคา่ขาย

ลดลงในระหวา่งงวด 

2) สนิทรัพย์จากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าลดลงจํานวน 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

เน่ืองมาจากขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าในระหวา่งงวด ซึง่ได้จดักลุม่ไว้ใน

หนีส้นิหมนุเวียน 

3) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 เน่ืองมาจากภาษีค้างรับท่ีลดลงและ

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าลดลง เน่ืองจากนโยบายของระยะเวลาตามท่ีกําหนด 
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4) เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้จํานวน 496 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 339 เน่ืองมาจากการให้

กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัในระหวา่งงวด 

5) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 312 เน่ืองมาจากภาษีเงินได้รอการ

ตดับญัชีจากผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าและผลขาดทนุในระหวา่งงวด 

6) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 131 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 183 เน่ืองมาจากลกูหนีร้ะยะยาวอ่ืนของ

บริษัทยอ่ยท่ีเพิ่มขึน้ 

7) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลงจํานวน 144 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการจ่าย

คืนเงินกู้ ยืมในระหวา่งงวด 

8) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 421 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 เน่ืองมาจากการจดัซือ้ลดลงในระหวา่ง

ไตรมาสจากการปิดโรงงาน 

9) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจํานวน 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากไมมี่หนีส้นิทางภาษีเงินได้จากการ

ขาดทนุในระหวา่งงวด เม่ือเทียบกบัภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ เดือนมีนาคม 2556 

10) หนีส้นิจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเพิ่มขึน้จํานวน 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

เน่ืองมาจากขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในระหวา่งงวด เม่ือเทียบกบักําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในระหวา่งงวดของงวดก่อน 

11) เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จํานวน 239 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 เน่ืองมาจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มขึน้ของบริษัท

ยอ่ยในระหวา่งงวด 

12) ประมาณการหนีส้นิระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองจากหนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้จาก

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของบริษัทยอ่ย 

13) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 346 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 424 เน่ืองมาจากผลกําไรจาก

การแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม จากการอ่อนคา่ของสกลุเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกลุอ่ืนๆ ของบริษัทร่วม 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจํานวน 19,710 ล้านบาท ลดลงจํานวน 526 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  เน่ืองมาจากผลขาดทนุในไตรมาสปัจจบุนั 

เน่ืองจากการนดัหยดุงานของสหภาพแรงงาน บริษัทฯ ได้หยดุดําเนินการผลติตัง้แตว่นัท่ี 18 กนัยายน 2556 เป็นต้นมา 

การนดัหยดุงานได้ยกเลกิเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557 หลงัจากได้ข้อยติุจากการเจรจาร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และสหภาพ

แรงงาน และบริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการผลติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายปราโมท คานเดลวาล 

ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 

  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


