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25 พฤษภาคม 2561 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงิน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เปรียบเทียบกบัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดของงบการเงินดงัท่ีแนบ
มานี ้
 
งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 
(หน่วย : ล้านบาท) 2561 2560 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
รายได้จากการขาย 10,032 9,080 952 10% 
เงินปันผลรับ 7.2 10.5 (3.3) (32%) 
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 170 88 82 93% 
รายได้อ่ืน 63 50 13 26% 
ต้นทนุขาย 8,807 7,588 1,219 16% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 386 281 105 38% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 241 182 59 32% 
ขาดทนุจากการรับคืนเงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีลดทนุ - 103 (100) (100%) 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,383 1,435 (52) (4%) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 3.5 6.6 (3.1) (47%) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (89) (178) (88) (50%) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 2,128 2,325 (197) (9%) 
     
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 10.55 11.53   
     
อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 12% 16%   
อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 21% 26%   

 
1. งบกาํไรขาดทุน (แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย) สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เปรียบเทียบกับ

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

กําไรสทุธิสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จํานวน 2,128 ล้านบาท เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 2,325 ล้านบาท
ของปีก่อน ลดลงจากปีก่อนจํานวน 197 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
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1) รายได้จากการขายเพิ่มขึน้จํานวน 952 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายเพิ่มขึน้ 

2) กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้จํานวน 82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 เน่ืองมาบริษัทฯ มีการปฏิบติัตาม
นโยบายท่ีสอดคล้องกบัการป้องกนัความเส่ียงภายใน 

3) เงินปันผลรับลดลงจํานวน 3.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 เน่ืองมาจากรายได้เงินปันผลท่ีลดลงจากบริษัทท่ีลงทนุ 

4) รายได้อ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตหุลกัเกิดจากดอกเบีย้รับท่ีเพิ่มขึน้จากเงินฝาก
ธนาคารเน่ืองจากเงินสดเพิ่มขึน้ 

5) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 1,219 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากปริมาณขายเพิ่มขึน้และ
ราคาต้นทนุวตัถดิุบหลกัท่ีสงูขึน้ 

6) คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จํานวน 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากปริมาณขายเพิ่มขึน้
และคา่ขนสง่สนิค้าสง่ออกท่ีสงูขึน้ 

7) คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จํานวน 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายด้าน
สิง่แวดล้อม, CSR และด้านกฎหมาย 

8) ขาดทนุจากการรับคืนเงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีลดทนุลดลงจํานวน 103 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผลมา
จากผลขาดทนุจากบริษัทร่วมในปีท่ีแล้ว 

9) คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจํานวน 3.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เน่ืองจากเงินกู้ ยืมลดลง 

10) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 เน่ืองมาจากกําไรทางภาษีท่ีลดลง 

11) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศลดลงจํานวน 182 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 70 สาเหตหุลกัมาจากการแข็งคา่ของเงินบาท 

12) ผลกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลงจํานวน 376 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงมลูคา่ตลาดของเงินลงทนุท่ีมีไว้เพ่ือขายและการแข็งคา่ของคา่เงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

13) ผลสะสมของผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศของบริษัทร่วมท่ีจะขายเพิ่มขึน้จํานวน 41 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการแข็งคา่ของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

14) ภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของกําไรเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงมลูคา่ตลาดของเงินลงทนุท่ีมีเพ่ือขายและการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

15) อตัรากําไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดขายเม่ือเทียบกบัร้อยละ 16 ของปีก่อน เน่ืองมาจากราคาขายท่ีลดลงและ
ต้นทนุการผลติท่ีปรับตวัสงูขึน้ ในขณะท่ีอตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 21 ของยอดขายเม่ือเทียบกบัร้อยละ 26 ของปี
ก่อน เน่ืองจากเหตผุลดงักลา่วข้างต้นและผลกําไรท่ีลดลงของบริษัทร่วมบางแหง่ 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 อยูท่ี่ 10.55 บาท เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนท่ีมีกําไรตอ่หุ้นอยูท่ี่ 11.53 บาท  
 



หน้า | 3  
 

 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จํานวน 1,543 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 หนีส้นิรวมลดลงจํานวน 268 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 1,810 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วไว้ด้านลา่ง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

 

ก. สนิทรัพย์ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จํานวน 615 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 279 เน่ืองจากกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน 

2) เงินลงทนุชัว่คราว-ตัว๋แลกเงินเพิ่มขึน้จํานวน 241 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน 

3) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 226 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เน่ืองจากปริมาณขายสง่ออกท่ีเพิ่มขึน้
ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 

4) เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปีลดลงจํานวน 115 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 มาจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมท่ีได้รับในระหวา่งปี 

5) สนิค้าคงเหลือลดลงจํานวน 483 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เน่ืองจากการลดลงของสนิค้าสําเร็จรูปและวตัถดิุบ
บางสว่น 

6) สนิทรัพย์รอการขายเพิ่มขึน้จํานวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมแหง่หนึง่
ซึง่จดักลุม่ใหมจ่ากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

7) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 สาเหตหุลกัเกิดจากลกูหนีภ้าษีมลูค่าเพิ่ม
เพิ่มขึน้ 

8) เงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับเงินลงทนุระยะยาวลดลงจํานวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมแหง่หนึง่ซึง่จดักลุม่ใหมเ่ป็นสนิทรัพย์รอการขาย 

9) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 264 เน่ืองมาจากการด้อยคา่ของ
เงินลงทนุในบริษัทร่วมแหง่หนึง่ในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ข. หนีส้นิ 

1) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจํานวน 443 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการลดลงของ
เงินกู้ ยืมหมนุเวียน 

2) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้จํานวน 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากมีกําไรทางภาษีในระหวา่งงวด 

3) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 สว่นใหญ่มาจากเจ้าหนีร้ายอ่ืนลดลง 
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4) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจํานวน 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม  
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 


