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14  สงิหาคม  2561 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ
งวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 เปรียบเทียบกบัสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 โดยมี
รายละเอียดของงบการเงินดงัท่ีแนบมานี ้
 
งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย สาํหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 2561 2560 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
รายได้จากการขาย 2,388 2,754 (366) (13%) 
เงินปันผลรับ 0.88 0.68 0.20 29% 
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน (5) 49 (54) (110%) 
รายได้อ่ืน 13 13 0 2% 
ต้นทนุขาย 2,145 2,303 (158) (7%) 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 91 113 (22) (19%) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 49 55 (6) (11%) 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 599 500 99 20% 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 0 (1.5) (1.5) (100%) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (21) (54) (33) (61%) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 689 791 (102) (13%) 
     
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด 3.42 3.92   
     
อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 10% 16%   
อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 29% 29%   
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1. งบกาํไรขาดทุน (ตามวธีิส่วนได้เสีย) สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2561 เปรียบเทียบกับสาํหรับ
งวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 

กําไรสทุธิสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 จํานวน 689 ล้านบาท เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 791 
ล้านบาทของปีก่อน ลดลงจากปีก่อนจํานวน 102 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายลดลงจํานวน 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 เน่ืองมาจากปริมาณขายและราคาขายลดลง 

2) กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจํานวน 54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 110 สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบ
จากเงินบาทท่ีอ่อนคา่ลงของการนําเข้าวตัถดิุบ 

3) เงินปันผลรับเพิ่มขึน้จํานวน 0.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 เน่ืองจากรายได้เงินปันผลท่ีเพิ่มขึน้จากบริษัทท่ีไป
ลงทนุ 

4) ต้นทนุขายลดลงจํานวน 158 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากปริมาณขายท่ีลดลง 

5) คา่ใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน 22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากปริมาณขายท่ีลดลง 

6) สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองมาจากผลกําไรท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทร่วมบางแหง่ 

7) คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจํานวน 1.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากไมมี่การกู้ ยืม 

8) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 เน่ืองมาจากกําไรทางภาษีลดลง 

9) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศลดลงจํานวน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 120 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากเงินบาทออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินอ่ืน 

10) ผลกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลงจํานวน 204 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 165 สว่นใหญ่
มาจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ตลาดของเงินลงทนุท่ีมีไว้เพ่ือขาย 

11) ผลกระทบของภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 165 สว่นใหญ่มาจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่
ตลาดของเงินลงทนุท่ีมีไว้เพ่ือขาย 

12) อตัรากําไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดขายเม่ือเทียบกบัร้อยละ 16 ของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากมลูคา่ขาย
ท่ีลดลง ในขณะท่ีอตัรากําไรสทุธิยงัคงทรงตวัอยูท่ี่ร้อยละ 29 ของยอดขายเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุ
หลกัเน่ืองมาจากมลูคา่ขายและผลกําไรท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทร่วมบางแหง่ 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 อยู่ท่ี 3.42 
บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกําไรตอ่หุ้นอยูท่ี่ 3.92 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จํานวน 720 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จํานวน 105 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 615 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วไว้ด้านลา่ง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้
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ก. สนิทรัพย์ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจํานวน 407 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 สาเหตหุลกัเน่ืองจากการจดั
ประเภทเงินลงทนุภายใต้เงินลงทนุชัว่คราว – ตัว๋แลกเงิน 

2) เงินลงทนุชัว่คราว – ตัว๋แลกเงินเพิ่มขึน้จํานวน 647 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 สาเหตหุลกัเน่ืองจากการจดั
ประเภทเงินลงทนุภายใต้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

3) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เน่ืองมาจากการลดลงของลกูหนี ้
กรมสรรพากร 

 
ข. หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

1) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้จํานวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เน่ืองจากมีกําไรทางภาษีระหวา่งงวด 

2) หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 สาเหตหุลกัมาจากยอดค้างชําระของสญัญา
อตัราแลกเปล่ียนและเงินจ่ายลว่งหน้าจากลกูค้า 

3) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจํานวน 75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม  

 
ตามท่ีผู้สอบบญัชีได้มีข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกบับริษัทร่วมบางแหง่นัน้ ผู้บริหารพิจารณาแล้วเหน็วา่จะไมมี่ผลกระทบตอ่
มลูคา่เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียในบริษัทร่วมดงักลา่ว กําไรสะสม และสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้
เสีย และสว่นแบ่งกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


