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15 สิงหาคม 2560 
 
เรื่อง    ชี้แจงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2560 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิ่งทีส่งมาดวย รายงานและงบการเงินระหวางกาล สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 1 
ฉบบั 

   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ“) ขอชี้แจงรายงานผลการดาํเนินงานของงบการเงนิของบริษัทฯ 
สําหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2560 เปรียบเทียบกับสาํหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 
โดยมีรายละเอยีดของงบการเงินดงัที่แนบมานี้ 
 
งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 
(หนวย : ลานบาท) 2560 2559 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
รายไดจากการขาย 2,754 2,396 358 15% 
เงินปนผลรบั 0.68 5.72 (5.04) (88%) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 49 31 18 59% 
รายไดอื่น 13 9 4 43% 
ตนทนุขาย 2,303 2,065 238 12% 
คาใชจายในการขาย 113 75 38 51% 
คาใชจายในการบริหาร 55 40 15 36% 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 500 352 148 42% 
คาใชจายทางการเงิน 1.5 2.9 (1.4) (48%) 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัไตรมาส 791 556 235 42% 
     
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทนุ) สําหรบัไตรมาส 3.92 2.76   

 
1. งบกาํไรขาดทนุ (ตามวธิสีวนไดเสยี) สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2560 เปรยีบเทยีบกบัสาํหรบังวด

สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2559 

กําไรสทุธิสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 791 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสทุธิจํานวน 
556 ลานบาทของปกอน เพ่ิมข้ึนจากปกอนจํานวน 235 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 42 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญดงัตอไปนี ้

1) รายไดจากการขายเพิ่มข้ึนจํานวน 358 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 15 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายที่
เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 และราคาขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 11 
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2) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนจํานวน 18 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 59 เนื่องมาจากความผันผวนของ
สกุลเงิน 

3) เงินปนผลรบัลดลงจํานวน 5 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 88 เนื่องจากรายไดเงนิปนผลที่ลดลงจากบริษัทที่
ลงทนุ 

4) รายไดอื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43 เปนผลมาจากรายไดดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มข้ึน 

5) ตนทนุขายเพิ่มข้ึนจํานวน 238 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 12 สาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาวัตถุดบิหลักที่ปรบั
เพ่ิมข้ึน 

6) คาใชจายในการขายเพิ่มข้ึนจํานวน 38 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 51 เน่ืองมาจากคาขนสงสนิคาทางทะเลตอ
ตันของเสนใยที่สูงข้ึนรอยละ 57 และปริมาณขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

7) คาใชจายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจํานวน 15 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 36 เนื่องมาจากตนทุนคาใชจายในเรื่อง
ความรบัผิดชอบตอสังคมและคาใชจายพนักงานที่สงูข้ึน 

8) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มข้ึนจํานวน 148 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 42 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน เนื่องมาจากผลประกอบการทีด่ีข้ึนของบริษัทรวมบางแหง 

9) คาใชจายทางการเงินลดลงจํานวน 1.4 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 48 เนือ่งจากเงินกูยืมเฉล่ียลดลง 

10) ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงนิที่เปนเงินตางประเทศเพิ่มข้ึนจํานวน 138 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 166 เนื่องมาจากความผันผวนของสกุลเงิน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทาํใหบรษัิทฯ มีกําไรตอหุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อยู
ที่ 3.92 บาท เมือ่เทียบกับปกอนที่มีกําไรตอหุนอยูที่ 2.76 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2560 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สินทรัพยรวมเพิ่มข้ึนจํานวน 1,225 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5 หนี้สินรวมเพ่ิมข้ึน
จํานวน 280 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 13 และสวนของผูถือหุนจาํนวน 22,324 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 944 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 4 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เนื่องจากเหตุผลทีไ่ดกลาวไวดานลาง โดยมีการ
เปล่ียนแปลงทีส่ําคญัดงันี ้

ก. สนิทรพัย 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพ่ิมข้ึนจํานวน 397 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 180 เนื่องจากกําไรที่
เพ่ิมข้ึน 

2) ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 313 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28 เนื่องมาจากยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 

3) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 28 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28 เนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของการจาย
ลวงหนาของคาใชจาย 

 

 

 



 หน้า 3/3 

 
 
ข. สนิทรพัย 

1) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 29 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40 สาเหตุหลักลดลงจากการรับเงินลวงหนา
จากลูกคาและการจายชําระหนีส้ินอืน่ลดลงในไตรมาสน้ี 

2) องคประกอบอืน่ของสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 154 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 60 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของ
บริษัทรวม  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

นายประสาน สปิาน ิ
                ประธานบริษัท 

 
 
สาํเนาเรยีน: ฝายบรษิทัจดทะเบยีน 
  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 


