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14 พฤศจิกายน 2562 
 
เร่ือง    ช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายงานและงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 จํานวน 1 ฉบับ 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
โดยมีรายละเอียดของงบการเงินดังท่ีแนบมานี้ 
 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
รายได้จากการขาย 2,011 2,433 (422) (17%) 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 27 20 7 34% 
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย - 21 (21) (100%) 
เงินปันผลรับ 6.8 6.4 0.4 6% 
รายได้อ่ืน 19 16 3 19% 
ต้นทุนขาย 1,986 2,154 (168) (8%) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 94 103 (9) (9%) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 50 50 - - 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (33) 234 (267) (114%) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7 3 4 136% 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (92) 426 (518) (122%) 
     
กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท)     
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (0.46) 2.12   
     
อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ) 1% 11%   
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) (4%) 17%   
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1. งบกําไรขาดทุน (ตามวิธีส่วนได้เสีย) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับสําหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 จํานวน 92 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ
กําไรสุทธิจํานวน 426 ล้านบาทของปีก่อน ลดลงจํานวน 518 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 122 โดยมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญดังต่อไปนี้ 

1) รายได้จากการขายลดลงจํานวน 422 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เนื่องมาจากยอดขายลดลง 

2) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึนจํานวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 จากการท่ีบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
นโยบายการป้องกันความเส่ียงภายในอย่างสมํ่าเสมอ 

3) กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขายลดลงจํานวน 21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 มาจากกําไรจาก
การขายบริษัทร่วมแห่งหน่ึงในงวดเดียวกันของปีก่อน 

4) ต้นทุนขายลดลงจํานวน 168 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 สาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาต้นทุนลดลง 

5) ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจํานวน 267 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 114 
เน่ืองมาจากผลกําไรของบริษัทร่วมส่วนใหญ่ลดลง 

6) รายได้ภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นจํานวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 136 สาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

7) ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจํานวน 71 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 90 เน่ืองจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ 

8) ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพ่ิมขึ้นจํานวน 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 167 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 

9) ผลกระทบของภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นจํานวน 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 167 ส่วนใหญ่มาจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าตลาดของเงินลงทุนท่ีมีไว้เพ่ือขายเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

10) อัตรากําไรข้ันต้นคิดเป็นร้อยละ 1 ของยอดขายเม่ือเทียบกับร้อยละ 11 ของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องมาจากราคา
เส้นใยลดลง ในขณะท่ีอัตรากําไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ (4) ของยอดขายเม่ือเทียบกับร้อยละ 17 ของปีก่อน สาเหตุหลัก
เน่ืองมาจากยอดขายลดลงและผลกําไรของบริษัทร่วมส่วนใหญ่ลดลง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีขาดทุนต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 อยู่
ท่ี (0.46) บาท เม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีมีกําไรต่อหุ้นอยู่ท่ี 2.12 บาท  
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2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สินทรัพย์รวมลดลงจํานวน 947 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 หนี้สินรวมลดลงจํานวน 
139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 808 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับ 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากเหตุผลท่ีได้กล่าวไว้ด้านล่าง โดยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

 
ก. สินทรัพย์ 

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นจํานวน 496 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 283 สาเหตุหลักมาจากการ
ถือครองเงินสดสําหรับระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือนเพ่ิมข้ึน 

2) เงินลงทุนช่ัวคราวลดลงจํานวน 475 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในเงินลงทุน
ช่ัวคราวลดลงสําหรับระยะเวลาต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไปลดลง 

3) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึนจํานวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เนื่องมาจากการต้ังสํารอง
ผลประโยชน์ของพนักงานเพ่ิมขึ้น 

 
ข. หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

1) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพ่ิมขึ้นจํานวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากกําไรทางภาษีในระหว่างงวด 

2) หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจํานวน 21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจาก
ลูกค้าเพ่ิมขึ้น 

3) สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึนจํานวน 44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเก่ียวกับการจ่ายเงินชดเชย 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 


