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14  กุมภาพันธ  2560 
 
เรื่อง    ชี้แจงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิ่งทีส่งมาดวย รายงานและงบการเงินระหวางกาล สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ“) ขอชี้แจงรายงานผลการดาํเนินงานของงบการเงนิของบริษัทฯ 
สําหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับสาํหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 
โดยมีรายละเอยีดของงบการเงินดงัที่แนบมานี้ 
 
งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
(หนวย : ลานบาท) 2559 2558 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
รายไดจากการขาย 2,095 2,439 (344) (14%) 
เงินปนผลรบั 4 4 - - 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 7 (12) 19 155% 
รายไดอื่น 13 15 (2) (11%) 
ตนทนุขาย 1,698 2,031 (333) (16%) 
คาใชจายในการขาย 59 65 (6) (9%) 
คาใชจายในการบริหาร 41 42 (1) (1%) 
ขาดทนุจากการรบัคนืเงินลงทนุในบริษัทรวมที่ลดทุน 103 - 103 100% 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 297 258 39 15% 
คาใชจายทางการเงิน 1 9 (8) (84%) 
คาใชจายภาษีเงินได (53) (60) (7) (12%) 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 459 498 (38) (8%) 
     
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทนุ) สําหรบัป 2.28 2.47   

 
1. งบกาํไรขาดทนุ (ตามวธิสีวนไดเสยี) สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เปรยีบเทยีบกบัสาํหรบังวด

สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

กําไรสทุธิสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 459 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสทุธิจํานวน 
498 ลานบาทของปกอน เพ่ิมข้ึนจากปกอนจํานวน 38 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 8 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญดงัตอไปนี ้
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1) รายไดจากการขายลดลงจํานวน 344 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14 สวนใหญมาจากปริมาณขายลดลงรอย
ละ 17 เปนผลมาจากอัตราผลการดําเนนิงานของโรงงานทีล่ดลงต้ังแตปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 อยางไรก็
ตามราคาขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ในระหวางงวด 

2) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนจํานวน 19 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 155 เนื่องมาจากความผันผวนของ
เงินตราและการบริหารอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศที่ดีข้ึน 

3) ตนทนุขายลดลงจํานวน 333 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16 เนื่องมาจากปรมิาณขายลดลง 

4) ขาดทนุจากการรบัคนืเงินลงทนุในบริษัทรวมที่ลดทุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 103 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 
เนื่องมาจากผลขาดทนุจากการรบัคนืเงินลงทนุในบริษัทรวมแหงหนึ่งทีป่ระเทศตุรกี 

5) คาใชจายทางการเงินลดลงจํานวน 7 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 87 เนื่องจากเงินกูยืมลดลง 

6) ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงนิที่เปนเงินตางประเทศเพิ่มข้ึนจํานวน 196 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 538 เนื่องมาจากความผันผวนของเงนิตรา 

7) ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขายลดลงจาํนวน 179 ลานบาท หรือคดิเปน
รอยละ 351 สวนใหญมาจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตลาดของเงนิลงทุน 

8) ผลกระทบของภาษีเงนิไดเพ่ิมข้ึนจํานวน 36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 351 สวนใหญเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบรษัิทฯ มีกําไรตอหุนสาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยูที ่
2.28 บาท เม่ือเทียบกับปกอนทีมี่กําไรตอหุนอยูที่ 2.47 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธวัาคม 2559 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สนิทรัพยรวมเพิม่ข้ึนจํานวน 990 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5 หนี้สินรวมลดลงจํานวน 
503 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23 และสวนของผูถือหุนจาํนวน 20,547 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 1,492 ลานบาท หรอื
คิดเปนรอยละ 8 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เนื่องจากเหตุผลที่ไดกลาวไวดานลาง โดยมีการเปล่ียนแปลงที่
สําคญัดงันี ้

ก. สนิทรพัย 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพ่ิมข้ึนจํานวน 547 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10065 เนือ่งจากกําไรที่
เพ่ิมสูงข้ึน 

2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึนจํานวน 1,045 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 826 เนื่องจากกําไรที่เพ่ิมสูงข้ึน 

3) ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่นลดลงจํานวน 374 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 29 เนื่องจากปรมิาณขายลดลง 

4) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปลดลงจํานวน 525 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 100 เนื่องมาจากการชําระคืนเงนิกูในไตรมาสนี้ 
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5) สินคาคงเหลือลดลงจํานวน 222 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 13 เนื่องจากสนิคาสําเรจ็รปูในสต็อกลดลง 

6) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 52 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 32 สวนใหญมาจากการรบัเงินจากลูกหนี้
ภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนกอนหนาจากกรมสรรพากร 

7) เงินจายลวงหนาสําหรบัเงนิลงทุนระยะยาวเพ่ิมข้ึนจํานวน 12 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 100 มาจากเงนิลงทุน
ในบริษัทรวมแหงหนึ่งเก่ียวกับสวนของผูถือหุนทีอ่ยูระหวางการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

8) สินทรัพยไมมีตัวตนลดลงจํานวน 0.04 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากการตัดจําหนายสินทรัพย 

9) สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชลีดลงจํานวน 141 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 77 เนื่องมาจากกําไรทาง
ภาษีในระหวางงวดจากการลดลงของยอดยกไปของผลขาดทุน 

ข. หนีส้นิ 

1) เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 595 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 65 สวนใหญลดลงจากเงิน
กูยืมสําหรบัใชเปนเงนิทนุหมุนเวียน 

2) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 137 เนือ่งมาจากเงนิจายลวงหนาและเจาหนี้
อื่นเพ่ิมข้ึน 

3) องคประกอบอืน่ของสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16 สวนใหญมาจาก
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของ
บริษัทรวม  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝายการเงนิและพาณิชย) 
 
 
สาํเนาเรยีน: ฝายบรษิทัจดทะเบยีน 
  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 


