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28  พฤษภาคม  2562 
 
เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 เปรียบเทียบกับสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของงบการเงินดังท่ีแนบมาน้ี 
 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
รายได้จากการขาย 9,383 10,032 (649) (6%) 
เงินปันผลรับ 7.3 7.2 0.1 2% 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 74 170 (96) (56%) 
รายได้อื่น 66 63 3 5% 
ต้นทุนขาย 8,586 8,807 (221) (3%) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 397 386 11 3% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 212 241 (29) (12%) 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,250 1,383 (133) (10%) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.0008 3.5 (3.5) (100%) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (29) (89) (60) (67%) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,577 2,128 (551) (26%) 
     
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 7.82 10.55   
     
อัตรากําไรข้ันต้น (ร้อยละ) 8% 12%   
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 17% 21%   
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1. งบกําไรขาดทุน (ตามวิธีส่วนได้เสีย) สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 เปรียบเทียบกับสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2561  

  กําไรสุทธิสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 1,577 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 2,128 ล้านบาท 
ในงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงจํานวน 551 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 โดยมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญดังต่อไปน้ี 

1) รายได้จากการขายลดลงจํานวน 649 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เน่ืองมาจากการรับรู้รายได้ท่ีลดลงและปริมาณขายท่ี
ลดลง 

2) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลงจํานวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการแข็งค่า
ของเงินบาทจากการส่งออก 

3) ต้นทุนขายลดลงเล็กน้อยจํานวน 221 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากปริมาณขายและต้นทุนการ
ผลิตท่ีลดลง 

4) ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจํานวน 3.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากเงินกู้ยืมลดลง 

5) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 เน่ืองมาจากกําไรทางภาษีลดลง 

6) ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินต่างประเทศเพิ่มข้ึนจํานวน 124 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 159 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินสกุลอื่น 

7) ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วมท่ีจะขายลดลงจํานวน 41 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการขายเงินลงทุน 

8) ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึ้นจํานวน 341 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1898 ส่วน
ใหญ่มาจากการเปล่ียนแปลงของมลูค่าตลาดของเงินลงทุนท่ีมีไว้เผ่ือขาย 

9) ผลกระทบของภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1897 ส่วนใหญ่มาจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ตลาดของเงินลงทุนท่ีมีไว้เผ่ือขาย 

10) อัตรากําไรข้ันต้นอยู่ท่ีร้อยละ 8 ของยอดขายเม่ือเทียบกับร้อยละ 12 ของปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองมาจากการรับรู้รายได้ท่ี
ลดลง ในขณะท่ีอัตรากําไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 17 ของยอดขายเม่ือเทียบกับร้อยละ 21 ของปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองมาจาก
การรับรู้รายได้ท่ีลดลงและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทร่วมบางแห่งลดลง 
 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรต่อหุ้นสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 อยู่ท่ี 7.82 บาท เมื่อเทียบ

กับปีก่อนท่ีมีกําไรต่อหุ้นอยู่ท่ี 10.55 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,026 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 หน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 143 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจํานวน 883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2561 เน่ืองจากเหตุผลท่ีได้กล่าวไว้ด้านล่าง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังน้ี 
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ก. สินทรัพย์ 

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจํานวน 659 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ส่วนใหญ่มาจากการจัดประเภทเงิน
ลงทุนภายใต้เงินลงทุนช่ัวคราว – ตั๋วแลกเงิน 

2) เงินลงทุนช่ัวคราว – ต๋ัวแลกเงินเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,154 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่มาจากการจัดประเภท
เงินลงทุนบางส่วนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

3) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันลดลงจํานวน 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากมีการชําระคืน
เงินกู้ท้ังหมดในระหว่างปี 

4) สินทรัพย์รอการขายลดลงจํานวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการรับรู้การขายในปีปัจจุบัน 

5) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 สาเหตุหลักมาจากการโอนผล
ขาดทุนรอการตัดบัญชีบางส่วนเพื่อรับรู้ผลขาดทุน 

6) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 0.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองมาจากเงินฝากท่ีเพิ่มขึ้น 
 
ข. หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

1) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 345 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เน่ืองจากสินค้าคงคลังวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นใน
ระหว่างการขนส่ง 

2) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจํานวน 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการชําระภาษีในระหว่างปี 

3) หน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าลดลง 

4) หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 104 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

5) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 461 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 299 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 


