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14  สิงหาคม  2562 
 
เร่ือง    ช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายงานและงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 1 ฉบับ 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
โดยมีรายละเอียดของงบการเงินดังท่ีแนบมานี้ 
 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
รายได้จากการขาย 2,008 2,388 (380) (16%) 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 17 (5) 22 440% 
เงินปันผลรับ 0.84 0.88 (0.04) (5%) 
รายได้อ่ืน 17.7 13.3 4.4 33% 
ต้นทุนขาย 1,931 2,145 (214) (10%) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 93 91 2 2% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 53 49 4 8% 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (209) 599 (808) (135%) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4 (21) 25 120% 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (239) 689 (928) (135%) 
     
กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (1.18) 3.42   
     
อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ) 4% 10%   
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) (12%) 29%   
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1. งบกําไรขาดทุน (ตามวิธีส่วนได้เสีย) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับสําหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 239 ล้านบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 
689 ล้านบาทของปีก่อน ลดลงจากปีก่อนจํานวน 928 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 135 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญดังต่อไปนี้ 

1) รายได้จากการขายลดลงจํานวน 380 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 เนื่องมาจากปริมาณขายและยอดขายลดลง 

2) กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 440 จากการท่ีบริษัทฯ มี
การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความเส่ียงภายในอย่างสมํ่าเสมอ 

3) รายได้อ่ืนเพ่ิมข้ึนจํานวน 4.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เนื่องจากรายได้จากดอกเบี้ยรับเพ่ิมข้ึน 

4) ต้นทุนขายลดลงจํานวน 214 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 สาเหตุหลักเนื่องมาจากต้นทุนและปริมาณขายท่ี
ลดลง 

5) ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจํานวน 808 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 135 เนื่องมาจากผลกําไร
ท่ีลดลงของบริษัทร่วมบางแห่ง 

6) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึนจํานวน 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 120 เน่ืองมาจากกําไรทางภาษีเม่ือ
เทียบกับขาดทุนทางภาษีในงวดเดียวกันของปีก่อน 

7) ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจํานวน 80 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 742 เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

8) ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพ่ิมข้ึนจํานวน 175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 219 เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

9) ผลกระทบของภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นจํานวน 35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 219 ส่วนใหญ่มาจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าตลาดของเงินลงทุนท่ีมีไว้เพ่ือขายเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

10) อัตรากําไรข้ันต้นคิดเป็นร้อยละ 4 ของยอดขายเม่ือเทียบกับร้อยละ 10 ของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
ยอดขายลดลง ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ (12) ของยอดขายเม่ือเทียบกับร้อยละ 29 ของปีก่อน สาเหตุ
หลักเนื่องมาจากยอดขาย ปริมาณขาย และผลกําไรของบริษัทร่วมบางแห่งท่ีลดลง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีขาดทุนต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 อยู่
ท่ี (1.18) บาท เม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีมีกําไรต่อหุ้นอยู่ท่ี 3.42 บาท  
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2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมลดลงจํานวน 531 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 หนี้สินรวมลดลงจํานวน 
278 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 253 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เม่ือเทียบกับ 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากเหตุผลท่ีได้กล่าวไว้ด้านล่าง โดยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

 
ก. สินทรัพย์ 

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นจํานวน 448 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 255 สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
เงินฝากสําหรับระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนเพ่ิมข้ึน 

2) เงินลงทุนช่ัวคราวลดลงจํานวน 455 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากเงินฝากสําหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปลดลง 

3) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจํานวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 เนื่องมาจากลูกหน้ีภาษีมูค่าเพ่ิมเพ่ิมข้ึน
หนึ่งเดือน 

 
ข. หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนลดลงจํานวน 347 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เนื่องมาจากราคาต้นทุนและ
ปริมาณของวัตถุดิบบางชนิดลดลง 

2) หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจํานวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจาก
ลูกค้าท่ีมีมากขึ้น 

3) สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึนจํานวน 41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเก่ียวกับการจ่ายเงินชดเชย 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 


