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14 สงิหาคม 2558 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ
งวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 เปรียบเทียบกบัสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 โดยมี
รายละเอียดของงบการเงินดงัท่ีแนบมานี ้
 ในระหวา่งงวด บริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหมท่ี่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 11 กําหนดให้กิจการท่ีลงทนุในกิจการใดๆ  ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคมุร่ม (joint control) กบัผู้ลงทนุราย
อ่ืนในกิจการนัน้หรือไม ่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมนี่ ้การรวมงบการเงินนัน้ไมจํ่าเป็นเน่ืองจากมีการควบคมุ
ร่วมในบริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัท กราซิม อินดสัตรียส์ จํากดั ซึง่ถือหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 40 
งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ได้มีการปรับปรุงใหมโ่ดยผู้สอบบญัชีในการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 1 
 
1. งบกาํไรขาดทุน (ตามวธีิส่วนได้เสีย) สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2558 เปรียบเทียบกับปี

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2557 

กําไรสทุธิสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 จํานวน 220 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัขาดทนุสทุธิจํานวน 387 
ล้านบาทของปีก่อน เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 608 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 157 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายเพิ่มขึน้จํานวน 309 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 มาจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 ในขณะท่ี
ราคาขายลดลงร้อยละ 3  

2) กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจํานวน 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 เน่ืองมาจากการอ่อนคา่ของเงินบาทเทียบ
กบัดอลลา่ร์สหรัฐฯ สง่ผลให้มีขาดทนุในหนีส้นิสกลุเงินดอลลา่ร์ 

3) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 125 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เน่ืองจากต้นทนุกํามะถนัท่ีสงูขึน้และยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 

4) สว่นแบง่ขาดทนุจากการลงทนุในการร่วมค้าลดลงจํานวน 57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผลมาจากผล
ประกอบการท่ีดีขึน้ สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 395 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 206 เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทร่วม 

5) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 เน่ืองมาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 
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6) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105 เน่ืองจากรายได้ท่ีต้องเสียภาษีในไตรมาสนี ้
เม่ือเทียบกบัผลขาดทนุในไตรมาสก่อน 

7) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลงจํานวน 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
122 เน่ืองมาจากลดลงในมลูคา่ตลาดของการลงทนุและการออ่นคา่ของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

8) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศเพ่ิมขึน้จํานวน 196 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 377 เน่ืองมาจากการออ่นคา่ของเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

9) ผลกระทบของภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 122 เน่ืองมาจากมลูคา่เงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลง 

10) ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพิ่มขึน้จํานวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100   

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 อยู่ท่ี 1.09 
บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขาดทนุตอ่หุ้นอยูท่ี่ 1.92 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2558 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจํานวน 102 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 เป็นผลมาจากเงินฝากลดลงซึง่
เป็นเงินท่ีสามารถใช้ได้ใน 3 เดือน 

2) เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จํานวน 445 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 สาเหตหุลกัมาจากเงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 

3) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 เน่ืองจากภาษีซือ้จากลกูหนีท่ี้เพิ่มขึน้ 

4) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนลดลงจํานวน 0.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 เน่ืองมาจากการตดัจําหน่าย 

5) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 0.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองจากเงินฝากท่ีเพิ่มขึน้ 

6) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 125 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ในเจ้าหนี ้
การค้า 

7) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 121 เป็นการเพิ่มขึน้ลว่งหน้าและจากเงินประกนั 

8) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจํานวน 115 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48 สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม  
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สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 เป็นจํานวน 17,676 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยจํานวน 336 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วข้างต้น   
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


