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27  พฤษภาคม  2557 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เปรียบเทียบกบัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 โดยมีการเปล่ียนแปลงในผล
ประกอบการดงันี ้
 
1. งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปรียบเทียบกับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

บริษัทฯ บนัทกึผลขาดทนุสทุธิรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จํานวน 967 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัผลกําไรสทุธิ
จํานวน 75 ล้านบาทของปีก่อน โดยลดลงจํานวน 1,042 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1386 สาเหตหุลกัมาจากการปิดโรงงานท่ี
จงัหวดัอา่งทองในระหวา่งการนดัหยดุงานตัง้แต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2556 ถงึวนัท่ี 19 มกราคม 2557 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
มีนยัสําคญัดงัต่อไปนี ้

1) รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้จํานวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการลดลงจาก
ยอดขายของบริษัทฯ จํานวน 4,573 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เป็นผลมาจากการลดลลงของราคาขายร้อยละ 
13 และปริมาณการขายร้อยละ 42 จากการปิดโรงงานในระหวา่งการนดัหยดุงาน สว่นยอดขายของบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 232 

2) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของ
ต้นทนุขายของบริษัทยอ่ยในระหวา่งงวด เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายและต้นทนุขาย สว่นต้นทนุขาย
ของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 3,618 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 เน่ืองจากการลดลงของยอดขายจากการปิดโรงงาน 

3) คา่ใช้จ่ายการผลติในช่วงปิดโรงงานซึง่ไมไ่ด้ถกูปันสว่นเพิ่มขึน้จํานวน 240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้
เหน็ถงึคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการปิดโรงงาน แตไ่มไ่ด้จดัสรรคา่ใช้จ่ายในการขายในกรณีท่ีไมมี่กิจกรรมการผลิต 

4) คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จํานวน 590 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 สว่นใหญ่เน่ืองมาจากการเพิ่มชึน้จากการ
ขายของบริษัทยอ่ย (บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์) ในระหวา่งงวด ซึง่สอดคล้องกบัยอดขายท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน ใน
ระหวา่งปีบริษัทยอ่ยมีการดําเนินงานเตม็ปี โดยมียอดขายเย่ือกระดาษจํานวน 307,258 ตนั เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว
จํานวน 106,1085 ตนั จากสาเหตดุงักลา่วทําให้ยอดขายของบริษัยอ่ยเพิ่มขึน้จาก 1,975 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 
6,553 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 232 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ลดลง
เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง 

5) คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จํานวน 154 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
ของบริษัทยอ่ยท่ีสงูขึน้ 
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6) คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึน้จาก 97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากค่าเผ่ือ
การลดลงของมลูคา่สทุธิของการลงทนุและหนีส้งสยัจะสญูของการฟืน้ตวั 

7) บริษัทฯ บนัทกึขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 24 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน
จํานวน 208 ล้านบาท โดยลดลงจํานวน 233 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112 สาเหตหุลกัมาจากขาดทนุจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศของบริษัทฯ ในระหวา่งงวดเม่ือเทียบกบักําไรในปีก่อน โดยเป็นการขาดทนุท่ีเกิดจาก
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเน่ืองจากการอ่อนคา่ของเงินบาท
ตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ณ วนัสิน้งวด 

8) สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 191 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 803 เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน เน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทร่วม 

9) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 142 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากดอกเบีย้เงิน
กู้ ยืมของบริษัทย่อยซึง่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัทยอ่ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ยงัเพิ่มขึน้เน่ืองจาก
การกู้ ยืมเงินชัว่คราวในระหวา่งงวด 

10) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 277 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 175 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากผลขาดทนุของ 
บริษัทฯ ในระหวา่งปีปัจจบุนัเม่ือเทียบกบักําไรในปีท่ีผา่นมา 

11) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้จํานวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1145    อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ตลาดของการลงทนุและการออ่นคา่ของเงินบาทเม่ือเทียบกบั
เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

12) ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพิ่มขึน้จํานวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในการประเมินมลูค่าคณิตศาสตร์ประกนัภยัของผลประโยชน์ในบญัชีของการเปล่ียนแปลง
ในสมมติฐาน 

13) ผลกระทบของภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1104  เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ในการแปลงค่าผล
กําไรจากบริษัทร่วม 

14) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศเพ่ิมขึน้จาก 526 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 267 เน่ืองจากการออ่นค่าของเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินของบริษัทร่วม 

15) ผลตา่งระหวา่งราคาซือ้และมลูค่าตามบญัชีของสว่นได้เสียในบริษัทยอ่ยในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 9 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากบริษัทร่วมในปีก่อน 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีขาดทนุตอ่หุ้นสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็น 4.80 บาท เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนท่ีมีกําไรตอ่หุ้นอยูท่ี่ 0.37 บาท  
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2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) เงินลงทนุชัว่คราวลดลงจํานวน 907 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีลดลงเป็นผลมาจาก
ยอดขายท่ีลดลงจากการนดัหยดุงาน และการลงทนุในบริษัทยอ่ยและการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทร่วมแหง่หนึง่ 

2) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 481 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เน่ืองจากยอดขายและมลูค่าขายท่ี
ลดลงในระหวา่งงวดจากการนดัหยดุงาน 

3)  สนิทรัพย์จากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลดลงจํานวน 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการ
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศในระหวา่งงวดท่ีมีการจดักลุม่ไว้ในหนีส้นิหมนุเวียน 

4) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 132 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 เน่ืองจากลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพิ่มท่ีลดลงและ
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าลดลงเน่ืองจากนโยบายของระยะเวลาตามท่ีกําหนด และการลดลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนของ
บริษัทยอ่ยในปีก่อน 

5) เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้จํานวน 483 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 330 เน่ืองจากเงินให้
กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมแหง่หนึง่ในระหวา่งงวด 

6) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพิ่มขึน้จํานวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เน่ืองมาจากสนิทรัพย์เพิ่มเติมท่ีได้มาในระหวา่ง
ปีของบริษัทยอ่ย  

7) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 527 เน่ืองจากภาษีเงินได้รอตดั
บญัชีจากขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศและผลขาดทนุในงวดปัจจบุนั 

8) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97  เน่ืองจากลดลงในลกูหนีร้ะยะยาวอ่ืนของ
บริษัทยอ่ย 

9) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ี
เพิ่มขึน้ตามความต้องการสําหรับการจดัการเงินสด 

10) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลงจํานวน 144 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการชําระคืน
เงินกู้ ในระหวา่งงวด 

11) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจํานวน 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากไมมี่ภาระภาษีรายได้เป็นผลมาจาก
การขาดทนุในระหวา่งงวดเม่ือเทียบกบัภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้เดือนมีนาคม 2556 

12) หนีส้นิจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเพิ่มขึน้จํานวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากผล
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในระหวา่งงวดเม่ือเทียบกบักําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในงวดท่ีผา่นมา 
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13) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิเงินเดือนของ 
บริษัทยอ่ย  

14) เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จํานวน 217 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 217 เน่ืองจากเงินกู้ ยืมท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยใน
ระหวา่งงวด 

15) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 372 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 456 เน่ืองจากผลกําไรจากการ
แปลงงบการเงินของบริษัทร่วมเน่ืองจากการออ่นคา่ของเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินของบริษัทร่วม 
 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นจํานวน 19,239 ล้านบาท ลดลงจํานวน 996 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 5 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มาจากผลขาดทนุในไตรมาสปัจจบุนั   
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


