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26 พฤษภาคม 2560 
 
เรื่อง    ชี้แจงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2560 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิ่งทีส่งมาดวย รายงานและงบการเงิน สําหรบัปสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ“) ขอชี้แจงรายงานผลการดาํเนินงานของงบการเงนิของบริษัทฯ 
สําหรบัปสิ้นสดุวันที ่ 31 มีนาคม 2560 เปรยีบเทียบกับสําหรับปสิน้สุดวันที ่ 31 มีนาคม 2559 โดยมรีายละเอียดของงบ
การเงินดงัที่แนบมานี ้
 
งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
(หนวย : ลานบาท) 2560 2559 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
รายไดจากการขาย 9,080 9,223 (143) (2%) 
เงินปนผลรบั 11 5 6 117% 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 88 (6) 94 1567% 
รายไดอื่น 50 64 (14) (22%) 
ตนทนุขาย 7,588 8,178 (590) (7%) 
คาใชจายในการขาย 281 286 (5) (2%) 
คาใชจายในการบริหาร 182 158 24 15% 
ขาดทนุจากการดอยคาของเงนิลงทุน - 146 (146) (100%) 
ขาดทนุจากการรบัคนืเงินลงทนุในบริษัทรวมที่ลดทุน 103 - 103 100% 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,435 1,029 406 39% 
คาใชจายทางการเงิน 7 34 (27) (81%) 
คาใชจายภาษีเงินได (178) (127) 51 40% 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 2,325 1,385 940 68% 
     
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทนุ) สําหรบัป 11.53 6.87   

 
1. งบกาํไรขาดทนุ (ตามวธิสีวนไดเสยี) สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2560 เปรยีบเทยีบกบัสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่ 31 

มนีาคม 2559 

กําไรสทุธิสําหรบัป สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จํานวน 2,325 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 1,386 ลาน
บาทของปกอน เพ่ิมข้ึนจากปกอนจํานวน 940 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68 โดยมกีารเปลี่ยนแปลงอยางมีนยัสําคญั
ดังตอไปนี ้
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1) รายไดจากการขายลดลงเล็กนอยจํานวน 143 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2 สวนใหญมาจากปริมาณขาย
ลดลงรอยละ 9 เปนผลมาจากอตัราผลการดําเนินงานของโรงงานที่ลดลงในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เนื่องจาก
ปญหาดานสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามราคาขายเพิ่มข้ึนรอยละ 10 

2) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนจํานวน 94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1567 เนื่องมาจากความผันผวนของ
สกุลเงินและการบริหารอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศที่ดีข้ึน 

3) เงินปนผลรบัเพ่ิมข้ึนจํานวน 6 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 117 เนือ่งจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดเงินปนผลจาก 
บริษัทที่ลงทุน 

4) รายไดอื่นลดลงจํานวน 14 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 22 เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยรบัจากเงินใหกูยืมลดลง
จากการชาํระคนืเงินกูในระหวางปและการกลบัรายการหน้ีสนิบางสวนในปกอน 

5) ตนทนุขายลดลงจํานวน 590 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7 เนื่องมาจากปริมาณขายลดลง 

6) ขาดทนุจากการดอยคาของเงนิลงทุนลดลงจาํนวน 146 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากไมมีการต้ัง
คาเผ่ือการดอยคาในระหวางป 

7) ขาดทนุจากการรบัคนืเงินลงทนุในบริษัทรวมที่ลดทุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 103 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 
เนื่องมาจากผลขาดทนุจากการรบัคนืเงินลงทนุในบริษัทรวมแหงหนึ่งทีป่ระเทศตุรกี 

8) คาใชจายทางการเงินลดลงจํานวน 27 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 81 เนือ่งจากเงินกูยืมลดลง 

9) คาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 51 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 40 เน่ืองจากกําไรที่เพ่ิมข้ึน 

10) ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงนิที่เปนเงินตางประเทศลดลงจาํนวน 522 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 199 เนื่องมาจากความผันผวนของสกุลเงิน 

11) ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขายเพ่ิมข้ึนจํานวน 298 ลานบาท หรอืคดิเปน
รอยละ 311 สวนใหญมาจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตลาดของเงนิลงทุน 

12) ผลกระทบของภาษีเงนิไดเพ่ิมข้ึนจํานวน 60 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 311 สวนใหญเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบรษัิทฯ มีกําไรตอหุนสาํหรบัป สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 อยูที่ 11.53 บาท 
เม่ือเทียบกับปกอนที่มีกําไรตอหุนอยูที่ 6.87 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สนิทรัพยรวมเพิม่ข้ึนจํานวน 2,278 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11 หนี้สนิรวมลดลง
จํานวน 47 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 2 และสวนของผูถือหุนคิดเปนจํานวน 21,379 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 2,324 
ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 12 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เนื่องจากเหตุผลที่ไดกลาวไวดานลาง โดยมีการ
เปล่ียนแปลงทีส่ําคญัดงันี ้
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ก. สนิทรพัย 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพ่ิมข้ึนจํานวน 215 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3951 เนื่องจากกําไรที่เพ่ิม
สูงข้ึน 

2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึนจํานวน 1,712 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 1007 เนื่องจากกําไรทีเ่พ่ิมสูงข้ึน 

3) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปลดลงจํานวน 410 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 78 จากการชําระคืนเงนิกูจํานวน 525 ลานบาทในระหวางป และการจัดประเภทเงินกูยืมระยะยาว
จํานวน 115 ลานบาทใหครบกําหนดชําระคนืในป 2561  

4) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 65 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 40 สวนใหญเนื่องมาจากลูกหนี้
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากกรมสรรพากรลดลง 

5) เงินจายลวงหนาสําหรบัเงนิลงทุนระยะยาวเพ่ิมข้ึนจํานวน 12 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 100 มาจากเงนิลงทุน
ในบริษัทรวมแหงหนึ่งที่เก่ียวกับสวนของผูถือหุนที่อยูระหวางการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

6) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันลดลงจาํนวน 120 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 จากการจัด
ประเภทใหเปนสวนหนึ่งของเงนิใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ป ให
ครบกําหนดชําระคืนในป 2561  

7) สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชลีดลงจํานวน 153 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 84 เนื่องมาจากกําไรทาง
ภาษีในระหวางป จากการลดลงของการยอดยกไปของผลขาดทุน 

ข. หนีส้นิ 

1) เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 474 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52 เนื่องจากการลดลงจาก
เงินกูยืมสําหรับใชเปนเงนิทนุหมุนเวียน 

2) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่เพ่ิมข้ึนจํานวน 279 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33 เนือ่งจากการเพิ่มข้ึนของ
ระยะเวลาการใหสินเชื่อและราคาวัตถุดิบวัตถุดิบที่สูงข้ึน 

3) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 116 เนือ่งมาจากเงนิจายลวงหนาและเจาหนี้
อื่นเพ่ิมข้ึน 

4) สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึนจํานวน 25 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

5) หนี้สินภาษีเงนิไดรอการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจํานวน 85 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 29 เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึน
ของกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจรงิจากการลงทุนใน GDR 

6) องคประกอบอืน่ของสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 158 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 157 สวนใหญมาจาก
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของ
บริษัทรวม  
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝายการเงนิและพาณิชย) 
 
 
สาํเนาเรยีน: ฝายบรษิทัจดทะเบยีน 
  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 


