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12  กมุภาพนัธ์  2559 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ
งวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เปรียบเทียบกบัสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยมี
รายละเอียดของงบการเงินดงัท่ีแนบมานี ้
 
งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สาํหรับไตรมาส สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย : ลา้นบาท) 2558 2557 เพิ่มขึน้(ลดลง)
รายได้จากการขาย 2,439 1,943 496 26% 
เงินปันผลรับ 3.7 4.3 (0.6) (13%) 
รายได้อ่ืน 15 22 (7) (32%) 
ต้นทนุขาย 2,031 1,968 63 3% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 65 86 (21) (25%) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 41.6 42.3 (0.7) (2%) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 11.8 6.1 5.7 94% 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 258 (200) 458 229% 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 8.7 7.3 1.4 19% 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (60) 28 88 314% 
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด 498 (404) 902 223% 
     
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด 2.47 (2.00)   

 
1. งบกาํไรขาดทุน (ตามวธีิส่วนได้เสีย) สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับสาํหรับ

งวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

กําไรสทุธิสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 498 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัขาดทนุสทุธิจํานวน 404 
ล้านบาทของปีก่อน เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 902 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 223 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายเพิ่มขึน้จํานวน 496 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตหุลกัมาจากมลูคา่ขายท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 
19  

2) รายได้อ่ืนลดลงจํานวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 เน่ืองจากจํานวนเงินฝากท่ีลดลง 
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3) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้จํานวน 5.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 สาเหตหุลกัมาจากการออ่นคา่ของ
เงินบาท 

4) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้เลก็น้อยจํานวน 63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตหุลกัมาจากการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ 

5) คา่ใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน 21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของคา่ระวางเรือ 

6) สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 458 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 229 เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทร่วมสว่นใหญ่ 

7) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 1.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เน่ืองมาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 

8) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 314 เน่ืองจากรายได้ท่ีต้องเสียภาษีในไตรมาสนี ้
เม่ือเทียบกบัผลขาดทนุจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

9) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้จํานวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
214 เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ของการลงทนุ 

10) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศลดลงจํานวน 177 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 83 เน่ืองมาจากการออ่นคา่ของเงินบาท 

11) ผลกระทบของภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 214 เน่ืองมาจากมลูคา่เงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลง 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อยูท่ี่ 2.47 
บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขาดทนุตอ่หุ้นอยูท่ี่ 2.00 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมจํานวน 21,249 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยจํานวน 623 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 3 หนีส้นิรวมจํานวน 2,561 ล้านบาท ลดลงจํานวน 724 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 และสว่นของผู้ ถือหุ้นคิด
เป็นจํานวน 18,688 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,347 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วไว้ด้านลา่ง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจํานวน 267 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 เน่ืองจากการชําระคืนเงินกู้
ระยะสัน้ 

2) เงินลงทนุชัว่คราว-ตัว๋แลกเงินลดลงจํานวน 570 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 สาเหตหุลกัมาจากการชําระคืนเงินกู้
ระยะสัน้ 

3) สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จํานวน 353 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เน่ืองจากการผลิตท่ีเพิ่มสงูขึน้และเพิ่มขึน้ในสนิค้า
คงคลงัของสนิค้าสําเร็จรูปและในมลูคา่สนิค้าจากราคาวตัถดิุบท่ีเพิ่มขึน้ 

4) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

5) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนลดลงจํานวน 0.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 เน่ืองมาจากการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ 
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6) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลดลงจํานวน 101 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เน่ืองจากกําไรทางภาษีใน
ระหวา่งปีจากการลดลงของยอดยกไปของผลขาดทนุ 

7) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 เน่ืองมาจากเงินฝากท่ีเพิ่มขึน้ 

8) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจํานวน 912 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 เน่ืองมาจากการชําระคืนเงินกู้
ในระหวา่งงวด 

9) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 152 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ในเจ้าหนีใ้นการ
จดัซือ้วตัถดิุบ 

10) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 146 สาเหตหุลกัเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง
การหกัภาษีกบัภาษีเงินได้ 

11) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 265 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 สาเหตหุลกัมาจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัท
ร่วม  
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


