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14 พฤศจิกายน 2560 
 
เรื่อง    ชี้แจงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2560 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิ่งทีส่งมาดวย รายงานและงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 1 
ฉบบั 

   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ“) ขอชี้แจงรายงานผลการดาํเนินงานของงบการเงนิของบริษัทฯ 
สําหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับสาํหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 2559 
โดยมีรายละเอยีดของงบการเงินดงัที่แนบมานี้ 
 
งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
(หนวย : ลานบาท) 2560 2559 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
รายไดจากการขาย 2,392 2,650 (258) (10%) 

เงินปนผลรบั 1.13 1.08 0.05 5% 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 50 17 33 190% 

รายไดอื่น 17 12 5 37% 

ตนทนุขาย 2,109 2,196 (87) (4%) 

คาใชจายในการขาย 89 77 12 16% 

คาใชจายในการบริหาร 49 44 5 10% 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 429 323 106 33% 

คาใชจายทางการเงิน 1.5 1.2 0.3 21% 

คาใชจายภาษีเงินได (29) (52) (23) (44%) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัไตรมาส 612 633 (21) (3%) 

     

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)     

กําไร (ขาดทนุ) สําหรบัไตรมาส 3.04 3.14   

     

อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 12% 17%   

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 25% 24%   
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1. งบกาํไรขาดทนุ (ทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี) สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2560 

เปรยีบเทยีบกบัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 

กําไรสทุธิสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 612 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสทุธิจํานวน 
633 ลานบาทของปกอน ลดลงเล็กนอยจากปกอนจาํนวน 21 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญดังตอไปนี ้

1) รายไดจากการขายลดลงจํานวน 258 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 10 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายที่ลดลง 

2) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนจํานวน 33 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 190 เนื่องมาจากความผันผวนของ
สกุลเงิน 

3) รายไดอื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 5 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 37 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิม่ข้ึนของเงินลงทุนใน
ต๋ัวเงิน 

4) ตนทนุขายลดลงจํานวน 87 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 4 สาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณขายที่ลดลงและ
ตนทนุวัตถุดบิทีสู่งข้ึน 

5) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มข้ึนจํานวน 106 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 33 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน เนื่องมาจากผลประกอบการทีด่ีข้ึนของบริษัทรวมบางแหง 

6) คาใชจายทางการเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.3 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 21 สาเหตุหลักเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่
สูงข้ึน 

7) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจํานวน 23 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 44 เนือ่งมาจากกําไรทางภาษีลดลง 

8) ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงนิที่เปนเงินตางประเทศเพิ่มข้ึนจํานวน 86 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 141 เนื่องมาจากความผันผวนของสกุลเงิน 

9) ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขายลดลงจาํนวน 225 ลานบาท หรือคดิเปน
รอยละ 249 เนื่องมาจากราคาตลาดที่ปรบัลดลงและความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

10) อัตรากําไรข้ันตนคดิเปนรอยละ 12 ของยอดขายเมื่อเทียบกับรอยละ 17 ของปกอน เปนผลมาจากตนทนุวัตถุดบิ
ที่สูงข้ึน ในขณะทีอ่ัตรากําไรสทุธิคดิเปนรอยละ 25 ของยอดขายเม่ือเทียบกับรอยละ 24 ของปกอน เนื่องมาจาก
ผลประกอบการที่ดีข้ึนของบริษัทรวมบางแหง 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบรษัิทฯ มีกําไรตอหุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2560 อยู
ที่ 3.04 บาท เมือ่เทียบกับปกอนที่มีกําไรตอหุนอยูที่ 3.14 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพยรวมเพิ่มข้ึนจํานวน 1,401 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 6 หนี้สินรวมเพ่ิมข้ึน
จํานวน 138 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 6 และสวนของผูถือหุนจาํนวน 22,642 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 1,263 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 6 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เนื่องจากเหตุผลทีไ่ดกลาวไวดานลาง โดยมีการ
เปล่ียนแปลงทีส่ําคญัดงันี ้
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ก. สนิทรพัย 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพ่ิมข้ึนจํานวน 207 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 94 สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
ผลกําไรและลดลงในเงนิทนุหมุนเวียน 

2) เงินลงทุนชั่วคราว-ตั๋วแลกเงินเพ่ิมข้ึนจํานวน 389 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 สาเหตุหลักเนื่องมาจากผล
กําไรและลดลงในเงินทุนหมุนเวียน 

3) ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 403 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36 เนื่องมาจากยอดขายสงออก
เพ่ิมข้ึนในชวงเดือนสุดทายของไตรมาส 

4) สินคาคงเหลือลดลงจํานวน 378 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 20 เนื่องจากสนิคาคงคลังที่ลดลงจากวัตถุดบิหลัก 

 
ข. สนิทรพัย 

1) ภาษีเงนิไดคางจายเพิ่มข้ึนจาํนวน 79 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากมีกําไรทางภาษ ี

2) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31 สาเหตุหลักมาจากการลดลงจากการรบั
เงินลวงหนาจากลูกคาและการจายชําระหนี้สนิอื่นลดลงในไตรมาสน้ี 

3) องคประกอบอืน่ของสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 71 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 27 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของ
บริษัทรวม  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝายการเงนิและพาณิชย) 
 
 
สาํเนาเรยีน: ฝายบรษิทัจดทะเบยีน 
  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 


