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30 พฤษภาคม 2559 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงิน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เปรียบเทียบกบัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของงบการเงินดงัท่ีแนบ
มานี ้
 
งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

(หน่วย : ลา้นบาท) 2559 2558 เพิ่มขึน้(ลดลง)
รายได้จากการขาย 9,223 7,718 1,505 19% 
เงินปันผลรับ 4.9 5.3 (0.4) (8%) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (6) 40 (46) (115%) 
รายได้อ่ืน 64 103 (39) (38%) 
ต้นทนุขาย 8,178 7,957 221 3% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 286 350 (64) (18%) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 158 161 (3) (2%) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 146 217 (71) (33%) 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า - (149) (149) (100%) 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,029 (424) 1,453 343% 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 34 30 4 14% 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (127) 126 253 (200%) 
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 1,386 (1,295) 2,681 207% 
     
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 6.87 (6.42)   

 
1. งบกาํไรขาดทุน (ตามวธีิส่วนได้เสีย) สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เปรียบเทียบกับสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 มีนาคม 2558 

กําไรสทุธิสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน 1,386 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัขาดทนุสทุธิจํานวน 1,295 ล้านบาท
ของปีก่อน เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 2,681 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 207 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายเพิ่มขึน้จํานวน 1,505 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณ
ขายร้อยละ 8 และราคาขายท่ีปรับตวัดีขึน้ร้อยละ 11 
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2) รายได้อ่ืนลดลงจํานวน 39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบีย้เงินฝากท่ีลดลงจากเงินฝาก
ธนาคารเน่ืองจากการชําระคืนเงินกู้ระยะสัน้ 

3) กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจํานวน 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 115 สาเหตหุลกัมาจากการออ่น
คา่ของเงินบาทเทียบกบัดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

4) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้เลก็น้อยจํานวน 221 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตหุลกัมาจากการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ 

5) คา่ใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 สาเหตหุลกัมาจากคา่ระวางเรือท่ีลดลง 

6) ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุลดลงจํานวน 71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เน่ืองมาจากการลดลงจากการ
ด้อยคา่ของบริษัทร่วมแหง่หนึง่ - บริษัท เบอรลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั และไมมี่การบนัทกึการด้อยคา่
ของบริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

7) สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าลดลงจํานวน 149 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากไมมี่บญัชีขาดทนุของผลขาดทนุสะสมทัง้หมดท่ีมีนัน้มากกวา่การลงทนุตามสว่นได้เสีย 

8) สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 1,453 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 343 เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทร่วมสว่นใหญ่ 

9) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เน่ืองมาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 

10) รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 253 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 200 เน่ืองจากรายได้ท่ีต้องเสียภาษีในปี
นีเ้ม่ือเทียบกบัผลขาดทนุของปีก่อน 

11) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลงจํานวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 
สว่นใหญ่เกิดจากกําไรท่ีลดลงจากความผนัผวนของสกลุเงิน 

12) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศเพ่ิมขึน้จํานวน 956 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 138 เน่ืองมาจากการออ่นคา่ของเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินของบริษัทท่ีไปลงทนุ 

13) ผลกระทบของภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 เน่ืองมาจากการลดลงของมลูคา่เงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 อยูท่ี่ 6.87 บาท เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนท่ีมีขาดทนุตอ่หุ้นอยูท่ี่ 6.42 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมจํานวน 21,273 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยจํานวน 646 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 3 หนีส้นิรวมจํานวน 2,218 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,068 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 และสว่นของผู้ ถือหุ้นคิด
เป็นจํานวน 19,055 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,714 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วไว้ด้านลา่ง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจํานวน 284 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 เน่ืองจากการชําระคืนเงินกู้
ระยะสัน้ 
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2) เงินลงทนุชัว่คราว-ตัว๋แลกเงินลดลงจํานวน 1,115 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87 สาเหตหุลกัมาจากการชําระคืน
เงินกู้ระยะสัน้ 

3) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 361 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 เน่ืองจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 

4) เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้จํานวน 79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 มาจากเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้ท่ีให้กู้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่เป็นระยะเวลา 1 ปี 

5) เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปีเพิ่มขึน้จํานวน 525 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการจดัประเภทของเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมแหง่หนึง่ในปีนี ้

6) สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จํานวน 327 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ในสนิค้าคงคลงัของสนิค้า
สําเร็จรูปและวตัถดิุบ 

7) เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลงจํานวน 491 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 เน่ืองจากสว่นของเงิน
กู้ ยืมระยะยาวท่ีต้องชําระภายในหนึง่ปีได้แสดงไว้ในหนีส้นิหมนุเวียน 

8) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนลดลงจํานวน 0.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 เน่ืองมาจากการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ 

9) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลดลงจํานวน 118 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 เน่ืองจากมีการปรับปรุงกําไร
ทางภาษีเงินได้ในระหวา่งปีกบัภาษีในเชิงบวกของยอดยกไปของผลขาดทนุ 

10) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 0.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินฝากและ
ลกูหนีภ้าษีมลูค่าเพิ่ม 

11) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจํานวน 1,338 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 เน่ืองมาจากการชําระคืน
เงินกู้  

12) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 231 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37 สว่นใหญ่เพิ่มขึน้ในเจ้าหนีก้ารค้าจาก
การซือ้วตัถดิุบ 

13) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107 สว่นใหญ่มาจากภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

14) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 339 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 142 สาเหตหุลกัมาจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัท
ร่วม  
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


