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14  พฤศจิกายน  2561 

 

เรื่อง    ช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายงานและงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 จํานวน 1 ฉบับ 

   

 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงนิของบริษัทฯ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

โดยมีรายละเอียดของงบการเงินดังท่ีแนบมานี้ 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

(หนวย : ลานบาท) 2561 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

รายไดจากการขาย 2,433 2,392 41 2% 

เงินปนผลรับ 6.5 1.1 5.4 471% 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 20 50 (30) (60%) 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย 21 0 21 100% 

รายไดอ่ืน 16 17 (1) (4%) 

ตนทุนขาย 2,154 2,109 45 2% 

คาใชจายในการขาย 103 89 14 15% 

คาใชจายในการบริหาร 50 49 1 3% 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 234 429 (195) (45%) 

คาใชจายทางการเงนิ 0 (1.5) (1.5) (100%) 

คาใชจายภาษีเงินได 2.8 (29.1) (31.9) (110%) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 426 612 (186) (30%) 

     

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 2.12 3.04   

     

อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 11% 12%   

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 18% 26%   
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1. งบกําไรขาดทุน (ตามวิธีสวนไดเสีย) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกบัสําหรับ

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 426 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 

612 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน ลดลงจํานวน 186 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญดังตอไปนี้ 

1) รายไดจากการขายเพิ่มข้ึนเล็กนอยจํานวน 41 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2 เนื่องจากปริมาณขายที่สูงข้ึน

บางสวนทําใหราคาขายลดลง 

2) กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจํานวน 30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 60 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการ

แข็งคาของเงินบาทของการสงออก 

3) กําไรจากการจําหนายสินทรัพยรอการขายเพ่ิมข้ึนจํานวน 21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากการรับรู

รายไดท่ีสูงข้ึนและอัตราแลกเปลี่ยนท่ีดี 

4) เงินปนผลรับเพ่ิมข้ึนจํานวน 5.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 471 เนื่องจากรายไดเงินปนผลท่ีเพ่ิมข้ึนจากบริษัทที่

ไปลงทุน 

5) ตนทุนขายเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจํานวน 45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

6) คาใชจายในการขายเพ่ิมข้ึนจํานวน 14 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากยอดขายสงออก

และคาขนสงทางทะเลที่เพ่ิมข้ึน 

7) สวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทรวมลดลงจํานวน 195 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 45 เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน เนื่องจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทรวมสวนใหญลดลง 

8) คาใชจายทางการเงนิลดลงจํานวน 1.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เน่ืองจากไมมีการกูยืม 

9) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจํานวน 31.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 110 เน่ืองจากกําไรทางภาษีลดลง 

10) ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงนิตางประเทศลดลงจํานวน 103 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 416 สาเหตหุลักเนื่องมาจากการออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ่ืน 

11) ผลขาดทุนจากการวัดมลูคาเงนิลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายลดลงจํานวน 54 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40 สวน

ใหญมาจากการลดลงของมูลคาตลาดของเงินลงทุนที่มีไวเผื่อขาย 

12) ผลกระทบของภาษีเงินไดลดลงจํานวน 11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40 สวนใหญมาจากการเปลี่ยนแปลง

มูลคาตลาดของเงินลงทุนที่มีไวเผื่อขาย 

13) อัตรากําไรข้ันตนอยูท่ีรอยละ 11 ของยอดขายเมื่อเทียบกับรอยละ 12 ของปกอน สาเหตุหลักเน่ืองมาจากการรับรู

รายไดท่ีลดลง ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิอยูท่ีรอยละ 18 ของยอดขายเมื่อเทียบกับรอยละ 26 ของปกอน สาเหตุ

หลักเน่ืองมาจากการรับรูรายไดที่ลดลงและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทรวมสวนใหญลดลง 
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรตอหุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 อยูที่ 

2.12 บาท เมื่อเทียบกับปกอนท่ีมีกําไรตอหุนอยูท่ี 3.04 บาท  

 

2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 สินทรัพยรวมเพ่ิมข้ึนจํานวน 657 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 หนี้สินรวมลดลงจํานวน 

11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1 และสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 667 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 เม่ือเทียบกับ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 เนื่องจากเหตุผลท่ีไดกลาวไวดานลาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

 

ก. สินทรัพย 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 570 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68 สวนใหญเกิดจากการจัด

ประเภทเงนิลงทุนภายใตเงินลงทุนช่ัวคราว – ตั๋วแลกเงิน 

2) เงินลงทุนช่ัวคราว – ตั๋วแลกเงินเพ่ิมข้ึนจํานวน 847 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40 สวนใหญเกิดจากการจัด

ประเภทเงนิลงทุนบางสวนจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและกระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน 

3) เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกันลดลงจํานวน 70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เน่ืองจากการ

ชําระคืนเงนิกูทั้งหมดในระหวางไตรมาส 

4) สนิทรัพยรอการขายลดลงจํานวน 110 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากมีการชําระเงินเตม็จํานวนและ

เสร็จสมบูรณจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เบรอลา ลาว พัลพ แอนด แพลนเทชั่น จํากัด  ในไตรมาสน้ี 

5) สนิทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42 สวนใหญมาจากการตัด

จําหนายภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของสนิทรัพยรอการขายซึ่งมีการชําระเสร็จสมบูรณในไตรมาสน้ี 

6) สนิทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจํานวน 0.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของเงินฝาก 

 

ข. หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

1) ภาษีเงินไดคางจายลดลงจํานวน 93 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากการชําระภาษีในไตรมาสนี้ 

2) หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินจาย

ลวงหนาจากลูกคา 

3) องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 218 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 141 สาเหตุหลักมาจาก

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย และผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินของ

บริษัทรวม  
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ตามที่ผูสอบบัญชีไดมีขอสรุปอยางมีเงื่อนไขเก่ียวกับบริษัทรวมบางแหงน้ัน ผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวาจะไมมี

ผลกระทบตอมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมดังกลาว กําไรสะสมและสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท

รวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝายการเงนิและพาณิชย) 

 

 


