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14  กุมภาพันธ  2556 

 

เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานการสอบทานและงบการเงินรวมระหวางกาล สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

จํานวน 1 ฉบับ 

   

 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินรวมฉบับนี้ไดรวมงบ

การเงินของบริษัทยอยซึ่งเร่ิมดําเนินการผลิตในไตรมาสนี้ไวดวย โดยมีการเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 

 

1. งบกําไรขาดทนุรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 271 ลานบาท เม่ือเทียบกับ

ผลขาดทุนจํานวน 14 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 1878 หรือคิดเปนจํานวน 258 ลานบาท 

โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) รายไดจากการขายรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 482 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มา

จากรายไดจากการขายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงานในงวดกอน 

ในขณะท่ีรายไดจากการขายของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 177 ลานบาท มาจากราคาขายท่ีลดลงรอยละ 14 ถึงแมวา

ปริมาณการขายจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 7 ก็ตาม 

(2) บริษัทฯ บันทึกกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 36 ลานบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีผลกําไรจาก

อัตราแลกเปล่ียนจํานวน 17 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจํานวน 18 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 106 เนื่องมาจากกําไรที่ยัง

ไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปล่ียนจากการทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราลวงหนา โดยเปนผลจากการแข็งคาของสกุล

เงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ณ ส้ินไตรมาส 

(3) เงินปนผลรับเพิ่มขึ้นจํานวน 0.23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 มาจากการลงทุนในกลุมบริษัท 

(4) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจํานวน 319 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14 เม่ือเทยีบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจาก

ตนทุนขายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงานในงวดกอน ในขณะท่ีตนทุน

ขายของบริษัทฯ ลดลงเนื่องมาจากตนทุนการผลิตตอหนวยที่ลดลงรอยละ 12 

(5) คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 118 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 137 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการขายของ

บริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงานในงวดกอน 
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(6) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 391 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 900 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการ

บริหารของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงานในงวดกอน 

(7) สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้นจํานวน 71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 87 เม่ือ

เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจากผลขาดทุนของบริษัทรวมบางแหง  

(8) คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 304 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจาก

เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

(9) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจํานวน 7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เปนผลมา

จากผลกําไรที่ลดลงในระหวางงวด และอัตราภาษีเงินไดที่ปรับลดลง 

(10) ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายเพิ่มขึ้นจํานวน 64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 749 

เนื่องจากการปรับลดลงของมูลคาตลาดของเงินลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย (GDR) 

(11) ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นจํานวน 96 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 137 เนื่องมาจากการแข็งคาของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตางๆ ของบริษัทรวม 

 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิรวมตอหุนสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

เปน 1.35 บาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีผลขาดทุนสุทธิรวมตอหุนอยูที่ 0.07 บาท  

 

2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

(1)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 664 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59 เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นใน

เงินฝากที่มีระยะเวลาครบกําหนดยาวขึ้น 

(2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 664 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41 เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในเงินฝากที่มี

ระยะเวลาครบกําหนดยาวขึ้น 

(3) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 357 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27 เนื่องมาจากลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นจากบริษทั

ยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(4) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,036 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59 เนื่องมาจากสินคาที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทยอยในงบการเงิน

รวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(5) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 183 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 171 โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพยของบริษัทยอย

ในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 
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(6) ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นจํานวน 865 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29 โดยเปนรายการที่เพิ่มขึ้นจากอุปกรณ

และสินทรัพยจากบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 

2555 

(7) สินทรัพยไมมีตัวตนลดลงจํานวน 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46 เนื่องมาจากการตัดจําหนายตามอายุการให

ประโยชนของสินทรัพย 

(8) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 74 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2860 เนื่องมาจากสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นของ

บริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(9) เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 1,046 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 182 มาจากเงินกูยืมที่เพิ่มขึน้

ของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(10)  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1,120 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 196 โดยเพิ่มขึ้นจากหนี้สินจากวัตถุดิบ

ระหวางทางที่สูงขึ้น ณ วันส้ินงวดเดือนธันวาคม 2555 เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2555 และเจาหนี้จากบริษัทยอยใน

งบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(11) เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจํานวน 307 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากเงินกูยืมของบริษัทยอยในงบ

การเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(12) ประมาณการหน้ีสินระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึ้นจํานวน 46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของ

บริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ วันส้ินงวดเดือนมีนาคม 2555 

(13) องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 131 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57 จากการปรับเพิ่มของมูลคา

ตลาดของเงินลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย (GDR) ในระหวางป 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวน 20,828 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 535 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 3 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

นายปราโมท คานเดลวาล 

ผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 

 

สําเนาเรียน: ฝายบริษัทจดทะเบียน 

  สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 


