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14 กุมภาพันธ 2561 
 
เรื่อง    ชี้แจงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิ่งทีส่งมาดวย รายงานและงบการเงินระหวางกาล สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ“) ขอชี้แจงรายงานผลการดาํเนินงานของงบการเงนิของบริษัทฯ 
สําหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับสาํหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2559 
โดยมีรายละเอยีดของงบการเงินดงัที่แนบมานี้ 
 
งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
(หนวย : ลานบาท) 2560 2559 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
รายไดจากการขาย 2,361 2,095 266 13% 
เงินปนผลรบั 5.4 3.8 1.6 44% 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 25 6.6 18.4 280% 
รายไดอื่น 13.7 13.2 0.5 4% 
ตนทนุขาย 2,093 1,698 395 23% 
คาใชจายในการขาย 82 59 23 39% 
คาใชจายในการบริหาร 50 41 9 20% 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 166 193 (27) (14%) 
คาใชจายทางการเงิน 0.5 1.4 (0.9) (68%) 
คาใชจายภาษีเงินได 25 53 (28) (53%) 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัไตรมาส 322 459 (137) (30%) 
     
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทนุ) สําหรบัไตรมาส 1.60 2.28   
     
อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 11.3% 18.9%   
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 13.6% 21.9%   
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1. งบกาํไรขาดทนุ (ทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี) สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 

เปรยีบเทยีบกบัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

กําไรสทุธิสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 322 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสทุธิจํานวน 
459 ลานบาทของปกอน ลดลงจากปกอนจาํนวน 137 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 30 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญดงัตอไปนี ้

1) รายไดจากการขายเพิ่มข้ึนจํานวน 266 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 13 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเพ่ิมข้ึน 

2) เงินปนผลรบัเพ่ิมข้ึนจํานวน 1.6 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 44 มาจากเงินปนผลที่เพ่ิมข้ึนจากการลงทนุ 

3) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนจํานวน 18 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 280 เนื่องมาจากความผันผวนของ
สกุลเงิน 

4) ตนทนุขายเพิ่มข้ึนจํานวน 395 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23 สาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณขายที่เพ่ิมข้ึน
และราคาตนทนุวัตถุดบิปรบัตัวสูงข้ึน 

5) คาใชจายในการขายเพิ่มข้ึนจํานวน 23 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 39 สาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณขายที่
เพ่ิมข้ึนและคาขนสงสนิคาสงออกสงูข้ึน 

6) ขาดทนุจากการรบัคนืเงินลงทนุในบริษัทรวมที่ลดทุนลดลงจาํนวน 103 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 100 
เนื่องมาจากไมมีผลขาดทุนดงักลาวในไตรมาสนี ้

7) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจํานวน 27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน เนื่องมาจากผลกําไรที่ลดลงของบริษัทรวมบางแหง 

8) คาใชจายทางการเงินลดลงจํานวน 0.9 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 68 เนือ่งจากเงินกูยืมลดลง 

9) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจํานวน 28 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 53 เนือ่งมาจากกําไรทางภาษีลดลง 

10) ผลขาดทุนจาํนวน 67 ลานบาท เม่ือเทียบกับผลขาดทนุจํานวน 47 ลานบาทของปกอน ในผลตางของอัตรา
แลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงนิตางประเทศ ขาดทนุเพ่ิมข้ึนจํานวน 19 ลานบาท หรือคดิเปน
รอยละ 41 เนือ่งมาจากการแข็งคาของเงินบาท 

11) ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทนุในหลักทรพัยเผ่ือขายเพ่ิมข้ึนจํานวน 458 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 358 
เนื่องมาจากราคาตลาดที่ปรบัตัวสูงข้ึน ผลกระทบของภาษีเงนิไดเพ่ิมข้ึนจํานวน 92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
358 เนื่องจากเหตุผลเดียวกัน 

12) อัตรากําไรข้ันตนคดิเปนรอยละ 11 ของยอดขายเม่ือเทียบกับรอยละ 19 ของปกอน เปนผลมาจากราคาตนทนุ
วัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึนและราคาขายทีป่รบัลดลง ในขณะทีอ่ตัรากําไรสทุธิคดิเปนรอยละ 14 ของยอดขายเมื่อ
เทียบกับรอยละ 22 ของปกอน เนื่องจากเหตุผลเดียวกันและกผลกําไรที่ลดลงของบริษัทรวมบางแหง 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบรษัิทฯ มีกําไรตอหุนสาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยูที ่
1.60 บาท เม่ือเทียบกับปกอนทีมี่กําไรตอหุนอยูที่ 2.28 บาท  
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2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยรวมเพิ่มข้ึนจํานวน 1,482 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6 หนี้สนิรวมลดลง
จํานวน 299 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 14 และสวนของผูถือหุนจาํนวน 23,161 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,781 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 8 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เนื่องจากเหตุผลทีไ่ดกลาวไวดานลาง โดยมีการ
เปล่ียนแปลงทีส่ําคญัดงันี ้

ก. สนิทรพัย 

1) เงินลงทุนชั่วคราว-ตั๋วแลกเงินเพ่ิมข้ึนจํานวน 582 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31 สาเหตุหลักเนื่องมาจากผล
กําไรและลดลงในเงินทุนหมุนเวียน 

2) ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 294 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 เนื่องมาจากยอดขายสงออก
เพ่ิมข้ึนในชวงเดือนสุดทายของไตรมาส 

3) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปลดลงจํานวน 115 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 100 สาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงนิกู 

4) สินคาคงเหลือลดลงจํานวน 406 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 เน่ืองจากการลดลงจากสินคาคงคลังของ
วัตถุดบิหลัก 

5) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 45 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 47 เนื่องมาจากเจาหนี้และลูกหนี้
กรมสรรพากรคางชําระ 

ข. สนิทรพัย 

1) เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 362 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 82 เนื่องมาจากเงินกูยืม
ลดลง 

2) ภาษีเงนิไดคางจายเพิ่มข้ึนจาํนวน 25 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากมีกําไรทางภาษีในไตรมาส 

3) องคประกอบอืน่ของสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 268 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 104 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของ
บริษัทรวม  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

นายประสาน สปิาน ิ
   ประธานบริษัท 

สาํเนาเรยีน: ฝายบรษิทัจดทะเบยีน 
  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 


