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26  พฤษภาคม  2558 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เปรียบเทียบกบัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 โดยมีการเปล่ียนแปลงในผล
ประกอบการดงันี ้
 
1. งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เปรียบเทียบกับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

บริษัทฯ บนัทกึผลขาดทนุสทุธิรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จํานวน 1,357 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัผลขาดทนุ
สทุธิจํานวน 967 ล้านบาทของปีก่อน โดยขาดทนุเพิ่มขึน้จํานวน 390 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 โดยมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้จํานวน 2,690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ
ขายของบริษัทฯ ในสว่นของปริมาณขายเม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึง่ได้รับผลกระทบเน่ืองจากการปิดโรงงาน 

2) บริษัทฯ บนัทกึกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 44 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน
จํานวน 24 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จํานวน 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 280 สาเหตหุลกัมาจากกําไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศของบริษัทฯ ในระหวา่งงวดเม่ือเทียบกบัขาดทนุในปีก่อน  

3) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 2,416 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ท่ีมีการผลติเพิ่มมากขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึง่ได้รับผลกระทบเน่ืองจากการปิดโรงงาน 

4) คา่ใช้จ่ายการผลติในช่วงปิดโรงงานซึง่ไมไ่ด้ถกูปันสว่นลดลงจํานวน 240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
เน่ืองมาจากการดําเนินการผลติอยูใ่นระดบัปกติในระหวา่งปี 

5) คา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
ของบริษัทยอ่ยลดลง 

6) คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุเพิ่มขึน้จํานวน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 123 เน่ืองจากผลขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ของเงินลงทนุในระหวา่งปีในบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) จํานวน 148 ล้าน
บาท และในบริษัทอเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. (AFCO) จํานวน 69 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อนจํานวน 97 ล้าน
บาทของบริษัทฯ 

7) สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลงจํานวน 639 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 297 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีไมค่อ่ยดีของบริษัทร่วม 
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8) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากดอกเบีย้จากเงิน
กู้ ยืมของบริษัทย่อยซึง่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัทยอ่ย และเพิ่มขึน้จากคา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ 
เน่ืองจากการกู้ ยืมเพิ่มขึน้ 

9) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้จํานวน 161 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
346    เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ตลาดของการลงทนุและการออ่นคา่ของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลา่ร์
สหรัฐฯ 

10) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพิ่มขึน้จํานวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 263  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในการประเมินมลูคา่คณิตศาสตร์ประกนัภยัของผลประโยชน์ในบญัชีของการ
เปล่ียนแปลงในสมมติฐาน 

11) ผลกระทบของภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 371  เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของกําไรจาก
การวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

12) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศลดลงจาก 1,022 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 311 เน่ืองจากการออ่นค่าของเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินต่างๆ ของบริษัทร่วม 

13) ผลตา่งระหวา่งราคาซือ้และมลูค่าตามบญัชีของสว่นได้เสียในบริษัทยอ่ยในบริษัทร่วมลดลงจํานวน 9 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากบริษัทร่วมในปีก่อน 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีขาดทนุตอ่หุ้นสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็น 6.73 บาท เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนท่ีมีขาดทนุตอ่หุ้นอยูท่ี่ 4.80 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจํานวน 174 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 เน่ืองมาจากเงินฝากธนาคารท่ี
ลดลง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

2) เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จํานวน 456 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 เน่ืองมาจากยอดขายท่ีสงูขึน้ในระหวา่งปี 

3) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 118 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 218 สาเหตหุลกัมาจากลกูหนีภ้าษีมลูค่าเพิ่มท่ี
เพิ่มสงูขึน้ 

4) เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 399 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เน่ืองจากการลงทนุในหุ้นบริุมสทิธิในบริษัท 
อดิตยา กรุ๊ป เอบี ประเทศสวีเดน (จํานวน 260 ล้านบาท) และกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่
ยติุธรรมของเงินลงทนุ (จํานวน 208 ล้านบาท) และจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุใน AFCO 

5) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนลดลงจํานวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 เน่ืองมาจากการตดัจําหน่าย 

6) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 140 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากภาษี
เงินได้รอตดับญัชีจากผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศและผลขาดทนุในปีปัจจบุนั 

7) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 1,551 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 เน่ืองมาจากเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้ท่ีสงูขึน้ของบริษัทฯ  
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8) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 305 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เน่ืองจากการลดลงในเจ้าหนีข้องบริษัท

ยอ่ย 

9) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เน่ืองจากการลดลงจากหนีส้นิสญัญาซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าท่ีลดลง  

10) เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จํานวน 328 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76 เน่ืองจากเงินกู้ ยืมท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยใน
ระหวา่งปี 

11) หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จําวน 56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ในภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีจากกําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

12) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจํานวน 529 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 182 เน่ืองมาจากผลกําไรจากการ
แปลงงบการเงินของบริษัทร่วมจากการออ่นคา่ของเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินตา่งๆ ของบริษัทร่วม 
 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 อยูท่ี่ 17,236 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2,003 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

10 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มาจากผลขาดทนุในปีปัจจบุนั   
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


