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14 พฤศจิกายน 2559 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ
งวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เปรียบเทียบกบัสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 โดยมี
รายละเอียดของงบการเงินดงัท่ีแนบมานี ้
 
งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(หน่วย : ลา้นบาท) 2559 2558 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
รายได้จากการขาย 2,650 2,124 526 25% 
เงินปันผลรับ 1 1 - - 
กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 17 (8) 25 322% 
รายได้อ่ืน 12 18 (6) (33%) 
ต้นทนุขาย 2,196 1,800 396 22% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 77 68 9 13% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 44 40 4 10% 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 323 202 121 60% 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 1 10 (9) (90%) 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (52) (43) (9) 21% 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 634 374 260 70% 

     
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 3.14 1.86   

 
1. งบกาํไรขาดทุน (ตามวธีิส่วนได้เสีย) สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับสาํหรับ

งวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

กําไรสทุธิสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จํานวน 634 ล้านบาท เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 374 
ล้านบาทของปีก่อน เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 260 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายเพิ่มขึน้จํานวน 526 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 สว่นใหญ่มาจากปริมาณขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 
20 และราคาขายท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 
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2) กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้จํานวน 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 322 เน่ืองมาจากความผนัผวนของเงินตรา
และการบริหารอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศท่ีดีขึน้ 

3) รายได้อ่ืนลดลงจํานวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบีย้ลดลง 

4) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 396 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เน่ืองมาจากปริมาณขายเพิ่มขึน้ 

5) สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 121 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทร่วมบางแหง่ 

6) คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจํานวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 เน่ืองจากเงินกู้ ยืมลดลง 

7) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองจากรายได้ท่ีต้องเสียภาษีเพิ่มขึน้ในไตร
มาสนี ้

8) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้จํานวน 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
178 สว่นใหญ่มาจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ตลาดของเงินลงทนุ 

9) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศลดลงจํานวน 180 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 151 เน่ืองมาจากการออ่นคา่ของเงินบาท 

10) ผลกระทบของภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 178 เน่ืองมาจากมลูคา่เงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มสงูขึน้ 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อยู่ท่ี 3.14 
บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกําไรตอ่หุ้นอยูท่ี่ 1.86 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จํานวน 867 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 หนีส้นิรวมลดลงจํานวน 211 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 และสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 20,134 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,079 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 6 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วไว้ด้านลา่ง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

ก. สนิทรัพย์ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จํานวน 296 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5440 เน่ืองมาจากกําไรท่ีเพิ่มขึน้ 

2) เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จํานวน 645 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 379 เน่ืองมาจากกําไรท่ีเพิ่มขึน้ 

3) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 สว่นใหญ่มาจากการขายท่ีเพิ่มขึน้ 

4) สนิค้าคงเหลือลดลงจํานวน 462 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 สว่นใหญ่มาจากสนิค้าสําเร็จรูปในสตอ็กท่ีลดลง 
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5) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งดําเนินการรับเงิน
ภาษีมลูคา่เพิ่มของเดือนก่อนหน้าจากกรมสรรพากร 

6) เงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับเงินลงทนุระยะยาวเพ่ิมขึน้จํานวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 มาจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมแหง่หนึง่เก่ียวกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ระหวา่งการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

7) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนลดลงจํานวน 0.029 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 เน่ืองมาจากการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ 

8) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลดลงจํานวน 90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 เน่ืองมาจากกําไรทางภาษีใน
ระหวา่งงวดจากการลดลงของยอดยกไปของผลขาดทนุ 

ข. สนิทรัพย์ 

1) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจํานวน 459 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 สว่นใหญ่ลดลงจากเงินกู้ ยืม
สําหรับใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

2) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 172 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เน่ืองมาจากการจดัซือ้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

3) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 เน่ืองมาจากเงินจ่ายลว่งหน้าและเจ้าหนีอ่ื้น
เพิ่มขึน้ 

4) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 สว่นใหญ่มาจากผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม  
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


