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14  พฤศจิกายน  2555 
 
เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานการสอบทานและงบการเงินรวมระหวางกาล สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 
จํานวน 1 ฉบับ 

   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 งบการเงินรวมฉบับนี้ไดรวมงบ
การเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งอยูในชวงเร่ิมดําเนินการไวดวย โดยมีการเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 
 
1. งบกําไรขาดทนุรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554  

 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 จํานวน 311 ลานบาท เม่ือเทียบกับผล
ขาดทุนจํานวน 100 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 410 หรือคิดเปนจํานวน 411 ลานบาท โดยมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) รายไดจากการขายรวมลดลงจํานวน 230 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดย
ลดลงจากราคาขายรอยละ 6 และปริมาณการขายรอยละ 5 

(2) บริษัทฯ บันทึกกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 96 ลานบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีผลกําไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนจํานวน 20 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจํานวน 75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 370 เนื่องมาจากกําไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปล่ียนจากการทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราลวงหนา โดยเปนผลจากการแข็งคาของสกุล
เงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ณ ส้ินไตรมาส 

(3) ตนทุนขายลดลงจํานวน 430 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจาก
ปริมาณการขายท่ีลดลงรอยละ 5 และตนทุนการผลิตตอหนวยลดลงรอยละ 13 

(4) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 101 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 218 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากคาใชจายในการ
บริหารของบริษัทยอยซึ่งอยูในชวงเร่ิมดําเนินการ และไมมีอยูในรายงานในปกอน 

(5) สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้นจํานวน 241 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
177 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจากผลกําไรของบริษัทรวมบางแหง ซึ่งมีผลขาดทุนในปกอน 

(6) คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 138 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจาก
การกูยืมเงินระยะส้ันและการขายลดต๋ัวสงออก 
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(7) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจํานวน 40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 205 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เปนผล

มาจากผลขาดทุนในปกอนและการกลับรายการภาษีในปกอนจากการตั้งประมาณการไวสูงในงวดกอน 
(8) ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายเพิ่มขึ้นจํานวน 191 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

525 เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของมูลคาตลาดของเงินลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย 
(GDR) 

(9) ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นจํานวน 178 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 132 เนื่องมาจากการแข็งคาของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตางๆ ของบริษัทรวม 
 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมตอหุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 

เปน 1.54 บาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีผลขาดทุนสุทธิรวมตอหุนอยูที่ 0.50 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 
(1)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 479 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42 เนื่องมาจากการลงทุนในเงิน

ฝากที่มีระยะเวลาครบกําหนดยาวขึ้น 
(2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 1,127 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69 เนื่องมาจากการลงทุนในเงินฝากที่มี

ระยะเวลาครบกําหนดยาวขึ้น 
(3) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48 เปนผลของการเพิ่มขึ้นจากกําไรท่ียังไม

เกิดขึ้นจริงจากการทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา และสินทรัพยของบริษัทยอยซึ่งไดรวมอยูในงบ
การเงินรวม ซึ่งไมมีอยูในรายงานในเดือนมีนาคม 2555 

(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นจํานวน 845 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28 โดยเปนรายการที่เพิ่มขึ้นจากอุปกรณ
และสินทรัพยจากบริษัทยอยในงบการเงินรวมในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(5) สินทรัพยไมมีตัวตนลดลงจํานวน 1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 38 เนื่องมาจากการตัดจําหนายตามอายุการให
ประโยชนของสินทรัพย 

(6) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 76 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2941 เนื่องมาจากสินทรัพยของบริษัทยอยใน
งบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(7)  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1,002 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 176 เนื่องมาจากหน้ีสินจากวัตถุดิบระหวาง
ทาง ณ วันส้ินงวดเดือนกันยายน 2555 ที่สูงขึ้น เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2555 และเจาหนี้จากบริษัทยอยในงบ
การเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(8) เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 295 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากเงินกูยืม
ระยะส้ันที่รับโดยบริษัทยอย โดยมีผลตองบการเงินรวมในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 
2555 
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(9) ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 302 เนื่องมาจากภาระทางภาษทีี่ปรับ

สูงขึ้นในระหวางงวดปจจุบัน โดยเปนผลมาจากกําไรที่ตองเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวด 
(10) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการขาย

ลวงหนาจากยอดส่ังซื้อจากลูกคาในระหวางงวดเม่ือเทียบกับ ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 
(11) ประมาณการหน้ีสินระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึ้นจํานวน 46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากหนี้สินของบริษัท

ยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 
(12) องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 173 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 75 เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

มูลคาตลาดของเงินลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย (GDR)  
 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เปนจํานวน 20,914 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 621 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 3 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555  เปนผลมาจากผลกําไรในไตรมาสปจจุบัน 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

ผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 
 
 
 
 
สําเนาเรียน: ฝายบริษัทจดทะเบียน 
  สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 


