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14 พฤศจิกายน 2557 
 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เปรียบเทียบกบัสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 โดยมี
การเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดงันี ้
 
1. งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับสาํหรับงวดสามเดือน

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

ผลขาดทนุสทุธิรวมสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เป็นจํานวนเงิน 173 ล้านบาท เม่ือเทียบกบักําไร
สทุธิจํานวน 79 ล้านบาทของปีก่อน โดยลดลงจํานวน 252 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 319 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
นยัสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายรวมลดลงจํานวน 237 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 โดยลดลงจากยอดขายของบริษัทยอ่ยร้อยละ 
9.8 ในขณะท่ียอดขายของเฉพาะบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 3  

2) กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 44 ล้านบาท (มาจากกําไรเฉพาะบริษัทฯ จํานวน 12 ล้านบาท และบริษัทยอ่ย
จํานวน 32 ล้านบาท) เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 13 ล้านบาท  

3) รายได้เงินปันผลลดลงจํานวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 เน่ืองจากได้รับเงินปันผลลา่ช้าจากใบแสดงสทิธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (GDR) จากบริษัท กราซิม อินดสัตรียส์ จํากดั (เงินลงทนุอ่ืนในหลกัทรัพย์เผ่ือ
ขาย) ในเดือนตลุาคม 2557 

4) รายได้อ่ืนลดลงจํานวน 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 เน่ืองมาจากรายได้จากดอกเบีย้เงินฝากลดลง 

5) คา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 เน่ืองจากการได้รับเงินสนบัสนนุของบริษัท
ยอ่ย  

6) สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียลดลงจํานวน 175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากผลขาดทนุของบริษัทร่วมบางแหง่ 

7) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37 เน่ืองมาจากดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของบริษัทยอ่ย  

8) รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 395 เน่ืองจากผลขาดทนุของบริษัทฯ ในระหวา่งวด
ปัจจบุนัเม่ือเทียบกบักําไรในงวดท่ีผา่นมา 
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9) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้จํานวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

122 เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของมลูคา่ตลาดจากการลงทนุและการแข็งคา่ของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

10) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศลดลงจํานวน 262 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 313 เน่ืองมาจากการอ่อนคา่ของเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินโครนาสวีเดน (SEK) ลีร่าตรุกี (TRY) และดอลลา่ร์
สหรัฐฯ (USD) 

11) ผลกระทบของภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 122 เน่ืองจากผลขาดทนุจากการแปลงคา่งบ
การเงินจากการออ่นคา่ของเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินโครนาสวีเดน (SEK) ลีร่าตรุกี (TRY) และดอลลา่ร์สหรัฐฯ (USD) 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีขาดทนุตอ่หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 อยูท่ี่ 
0.86 บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกําไรตอ่หุ้นอยู่ท่ี 0.39 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จํานวน 179 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 เป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

2) เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จํานวน 71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 เป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

3) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 204 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 376 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนี ้
ภาษีมลูคา่เพิ่มของบริษัทฯ และเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์บางสว่นของบริษัทยอ่ย 

4) เงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับการลงทนุระยะยาวเพ่ิมขึน้จํานวน 129 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ในระหว่างงวด
ปัจจบุนั เน่ืองจากการชําระเงินลว่งหน้าของบริษัทฯ เพ่ือจองซือ้หุ้นบริุมสทิธิ ในบริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี ประเทศสวีเดน 

5) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนลดลงจํานวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43 เน่ืองมาจากคา่เส่ือมราคา 

6) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 129 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 เน่ืองจากภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีจากผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศและผลขาดทนุสําหรับงวดปัจจบุนั 

7) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 1,267 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้
ของเงินกู้ ยืมหมนุเวียนเพ่ือใช้ในกิจการ 

8) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เน่ืองมาจากการลดลงของเงินลว่งหน้าจากลกูค้า
และหนีส้นิจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าลดลง 

9) เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จํานวน 428 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 เน่ืองจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยใน
ระหวา่งงวด 

10) หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของมลูคา่
ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 



 หน้า 3/3 

 

11) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจํานวน 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม  

12) สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ยลดลงจํานวน 91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 243 
เน่ืองจากการลดลงของมลูคา่ทนุของบริษัทยอ่ย 
 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เป็นจํานวน 18,442 ล้านบาท ลดลงจํานวน 798 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วข้างต้น   
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
นายประสาน กมุาร สิปานิ 

ประธานบริษัท 
 
 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


