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14  กุมภาพันธ์  2562 
 
เร่ือง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
โดยมีรายละเอียดของงบการเงินดังท่ีแนบมานี้ 
 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
(หน่วย : ล้านบาท) 2561 2560 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
รายได้จากการขาย 2,355 2,361 (6) (0.2%) 
เงินปันผลรับ 0 5 (5) (100%) 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 15 25 (10) (42%) 
รายได้อ่ืน 15 14 1 9% 
ต้นทุนขาย 2,150 2,093 57 3% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 95 82 13 17% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 61 50 11 24% 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 112 166 (54) (33%) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.001 0.45 0.45 (100%) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5) (25) (20) (82%) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 185 322 (137) (43%) 
     
กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 0.92 1.60   
     
อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ) 9% 11%   
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 8% 14%   
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1. งบกําไรขาดทุน (ตามวิธีส่วนได้เสีย) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับสําหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 185 ล้านบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 
322 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงจํานวน 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญดังต่อไปนี้ 

1) รายได้จากการขายลดลงเล็กน้อยจํานวน 6 ล้านบาท เน่ืองมาจากมูลค่าขายท่ีลดลงในบางส่วนจากปริมาณขายท่ี
เพ่ิมข้ึน 

2) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลงจํานวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการ
แข็งค่าของเงินบาทของการส่งออก 

3) เงินปันผลรับลดลงจํานวน 5.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากได้รับเงินปันผลในช่วงไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนซ่ึงไม่มีในไตรมาสนี้ 

4) ต้นทุนขายเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจํานวน 57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากปริมาณขายเพ่ิมข้ึน 

5) ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมข้ึนจํานวน 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตุหลักมาจากยอดขายส่งออกและค่า
ขนส่งทางทะเลท่ีเพ่ิมขึ้น 

6) ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจํานวน 54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เม่ือเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทร่วมส่วนใหญ่ลดลง 

7) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 เนื่องจากกําไรทางภาษีลดลง 

8) ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินต่างประเทศเพ่ิมขึ้นจํานวน 118 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 177 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินอ่ืน 

9) ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลงจํานวน 472 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
143 ส่วนใหญ่มาจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนท่ีมีไว้เผ่ือขาย 

10) ผลกระทบของภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นจํานวน 94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 143 ส่วนใหญ่มาจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าตลาดของเงินลงทุนท่ีมีไว้เผ่ือขาย 

11) อัตรากําไรข้ันต้นอยู่ท่ีร้อยละ 9 ของยอดขายเม่ือเทียบกับร้อยละ 11 ของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องมาจากการรับรู้
รายได้ท่ีลดลง ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 8 ของยอดขายเม่ือเทียบกับร้อยละ 14 ของปีก่อน สาเหตุหลัก
เน่ืองมาจากการรับรู้รายได้ท่ีลดลงและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทร่วมส่วนใหญ่ลดลง 
 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อยู่ท่ี 

0.92 บาท เม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีมีกําไรต่อหุ้นอยู่ท่ี 1.60 บาท  
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2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 810 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 หนี้สินรวมเพ่ิมข้ึน
จํานวน 21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจํานวน 790 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เม่ือ
เทียบกับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 เนื่องจากเหตุผลท่ีได้กล่าวไว้ด้านล่าง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

 
ก. สินทรัพย์ 

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจํานวน 314 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่เกิดจากการจัด
ประเภทเงินลงทุนภายใต้เงินลงทุนช่ัวคราว – ต๋ัวแลกเงิน 

2) เงินลงทุนช่ัวคราว – ต๋ัวแลกเงินเพ่ิมขึ้นจํานวน 857 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่เกิดจากการจัด
ประเภทเงินลงทุนบางส่วนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

3) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันลดลงจํานวน 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมีการ
ชําระคืนเงินกู้ท้ังหมดในระหว่างงวด 

4) สินทรัพย์รอการขายลดลงจํานวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมีการชําระเงินเต็มจํานวนและ
รายการขายเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างงวด 

5) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ส่วนใหญ่มาจากการตัด
จําหน่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของสินทรัพย์รอการขายซ่ึงมีการชําระเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างงวด 

6) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นจํานวน 0.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องมาจากเงินฝากท่ีเพ่ิมขึ้น 

 
ข. หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

1) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจํานวน 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากการชําระภาษีในระหว่างงวด 

2) หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจํานวน 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจาก
ลูกค้าเพ่ิมขึ้น 

3) หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 เนื่องจากขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

4) องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 280 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 182 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริษัทร่วม  
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ตามที่ผู้สอบบัญชีได้มีข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกับบริษัทร่วมบางแห่งนั้น ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่มี

ผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าว กําไรสะสมและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย และส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 


