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16 กมุภาพนัธ์ 2558 
 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เปรียบเทียบกบัสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยมี
การเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดงันี ้
 
1. งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับสาํหรับงวดสามเดือน

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ผลขาดทนุสทุธิรวมสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจํานวนเงิน 453 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัผล
ขาดทนุสทุธิจํานวน 384 ล้านบาทของปีก่อน โดยเพิ่มขึน้จํานวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 โดยมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้จํานวน 1,715 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของ
ยอดขายของบริษัทฯ จํานวน 1,603 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 472 เปรียบเทียบกบัยอดขายท่ีลดลงของบริษัทฯ 
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจากการนดัหยดุงาน 

2) กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้จํานวน 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของกําไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนในบริษัทยอ่ยจํานวน 7 ล้านบาท และลดลงจากผลขาดทนุในบริษัทฯ จํานวน 6 ล้านบาทเม่ือเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

3) รายได้เงินปันผลเพิ่มขึน้จํานวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการรับเงินปันผลจากการลงทนุใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขายเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึง่ไมมี่การบนัทกึรับเงินปันผล 

4) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 1,587 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายของ
บริษัทฯ จํานวน 1,603 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 472 เปรียบเทียบกบัยอดขายท่ีลดลงของบริษัทฯ ในช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนเน่ืองจากการนดัหยดุงาน 

5) คา่ใช้จ่ายการผลติในช่วงปิดโรงงานซึง่ไมไ่ด้ถกูปันสว่นลดลงจํานวน 188 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 จากการท่ี
บริษัทฯ ได้กลบัมาดําเนินการผลติตามปกติและขายในไตรมาสนี ้

6) คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จํานวน 86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของยอดขาย
ของบริษัทฯ จํานวน 1,603 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 472 เปรียบเทียบกบัยอดขายท่ีลดลงของบริษัทฯ ในช่วง
เดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจากการนดัหยดุงาน 
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7) คา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 เน่ืองจากการได้รับเงินสนบัสนนุของบริษัท
ยอ่ย  

8) สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียเพิ่มขึน้จํานวน 245 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 536 
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีไมค่อ่ยดีของบริษัทร่วม 

9) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 เน่ืองมาจากดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย  

10) รายได้ภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 เน่ืองจากผลขาดทนุท่ีลดลงของบริษัทฯ ในงวด
ปัจจบุนัเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

11) ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้จํานวน 80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 227 
เน่ืองมาจากการแปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

12) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศลดลงจํานวน 344 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 262 เน่ืองมาจากการแข็งคา่ของเงินบาท 

13) ผลกระทบของภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 227 เน่ืองจากผลขาดทนุจากการแปลงคา่งบ
การเงินจากการแข็งคา่ของเงินบาท 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีขาดทนุตอ่หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 อยูท่ี่ 
2.25 บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขาดทนุตอ่หุ้นอยูท่ี่ 1.90 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จํานวน 261 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 สาเหตหุลกัเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ  

2) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 202 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 373 สาเหตหุลกัเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของ
ลกูหนีภ้าษีมลูค่าเพิ่มของบริษัทฯ  

3) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนลดลงจํานวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 เน่ืองมาจากคา่เส่ือมราคา 

4) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 160 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากภาษี
เงินได้รอการตดับญัชีจากผลขาดทนุในบริษัทฯ 

5) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 1,467 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้
ของเงินกู้ ยืมหมนุเวียนเพ่ือใช้ในกิจการ 

6) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 256 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ
เจ้าหนีข้องบริษัทยอ่ย 
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7) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองมาจากการลดลงในเงินลว่งหน้าจากลกูค้า
และหนีส้นิจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าของบริษัทฯ 

8)  เงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้จํานวน 407 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 มาจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยใน
ระหวา่งงวด 

9) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจํานวน 355 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 122 สาเหตหุลกัมาจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม  

10) สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ยลดลงจํานวน 125 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 333 
เน่ืองจากการลดลงของมลูคา่ทนุของบริษัทยอ่ย 
 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจํานวน 17,705 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,535 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วข้างต้น   
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


