
 หนา 1/4 

29  พฤษภาคม  2556 

 

เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานและงบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 1 ฉบับ 

   

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เปนรอบปบัญชีแรกสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน  หลังจากที่ไดมีการ

เปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เปนวันที่ 1 เมษายน – 31 มีนาคมของทุกปนั้น งบการเงิน

รวมฉบับนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งไดเร่ิมดําเนินการผลิตแลวต้ังแตไตรมาส 3 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไวดวย 

 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2556 เปรียบเทียบกับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยมีการเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวมตามตารางดานลางนี้ไดจัดทําขึ้นสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ และ

พบวางบการเงินรวมฉบับนี้ไดจัดขึ้นอยางเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28) 

 
งบกําไรขาดทนุรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
(หนวย : ลานบาท) 2556 2555 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 
รายไดจากการขาย 11,744 11,047 698 6% 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 208 133 75 57% 
เงินปนผลรับ 6 6 0.12 2% 
รายไดอื่น 124 127 (2) (2%) 
ตนทุนขาย 11,164 9,678 1,487 15% 
ตนทุนในการขาย 646 355 291 82% 
ตนทุนในการบริหาร 369 211 158 75% 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (114) 440 (554) (126%) 
คาใชจายทางการเงิน 31 9 22 250% 
คาใชจายภาษีเงินได 116 180 (64) (35%) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (358) 1,319 (1,677) (127%) 
       

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) : (20) 1,319 (1,339) (102%) 
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (338) -   
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (358) 1,319   
       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.10) 6.54   
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1. งบกําไรขาดทนุรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เปรียบเทียบกับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน  20 ลานบาท เม่ือเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 

1,319 ลานบาท ของปกอน โดยลดลงจํานวน 1,339 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 102 โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

1) รายไดจากการขายรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 698 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6 เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องมาจากรายไดจาก

การขายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงานของปกอน ในขณะที่รายไดจากการ

ขายของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 1,277 ลานบาท มาจากราคาขายท่ีลดลงรอยละ 14 ถึงแมวาปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้น

เพียงรอยละ 2 ก็ตาม 

2) บริษัทฯ บันทึกกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 208 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 133 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น

จํานวน 75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57 เนื่องมาจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน โดยเปนผลจากการแข็งคาของ

สกุลเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ  

3) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจํานวน 1,487 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 เม่ือเทียบกับปกอน สาเหตุหลักมาจากตนทุนขาย

ของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงานของปกอน ในขณะท่ีตนทุนขายของบริษัทฯ 

ลดลงเนื่องมาจากตนทุนการผลิตตอหนวยที่ลดลงรอยละ 12 

4) คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 291 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 82 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการขายของ

บริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงานของปกอน 

5) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 158 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 75 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการบริหาร

ของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงานของปกอน 

6) สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจํานวน 554 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 126 เม่ือเทียบกับปกอน 

เนื่องมาจากผลประกอบการที่ไมคอยดีนักของบริษัทรวมบางแหง  

7) คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 250 เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องมาจากเงินกูยืม

ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ซึ่งไดรวมเขาไวกับงบการเงินของบริษัทยอยในระหวางป 

8) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจํานวน 64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35 เม่ือเทียบกับปกอน เปนผลมาจากผลกําไรที่

ลดลงในระหวางงวด และอัตราภาษีเงินไดที่ปรับลดลง 

 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิรวมตอหุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เปน 0.10 

บาท เม่ือเทียบกับปกอนที่มีผลกําไรสุทธิรวมตอหุนอยูที่ 6.54 บาท  
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2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 733 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 65 เนื่องมาจากการลงทุนระยะราว

เพิ่มขึ้น 

2) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 851 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 65 เนื่องมาจากลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นจากบริษทั

ยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ เดือนมีนาคม 2555 

3) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,005 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57 เนื่องมาจากสินคาที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทยอยในงบการเงิน

รวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ เดือนมีนาคม 2555 

4) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 137 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 128 โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพยของบริษัทยอย

ในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ เดือนมีนาคม 2555 และการเพิ่มขึ้นจากกําไรที่ยังไม

เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปล่ียนจากการทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราลวงหนา  

5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นจํานวน 819 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27 โดยเปนรายการที่เพิ่มขึ้นจากอุปกรณ

และสินทรัพยจากบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2555  

6) สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจํานวน 3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 83 เนื่องมาจากสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นของบริษัทยอยใน

งบการเงินรวม ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ เดือนมีนาคม 2555  

7) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2678 โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพยไมหมุนเวียน

ของบริษัทยอย ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ เดือนมีนาคม 2555 

8) เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 1,571 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 273 มาจากเงินกูยืมที่เพิ่มขึน้

ของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2555 

9) เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 144 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 มาจากเงินกูยืมของ

บริษัทยอยจากกิจการที่เก่ียวของกันที่รวมอยูในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ ส้ินเดือน

มีนาคม 2555 

10) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 546 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 96 โดยเพิ่มขึ้นจากหนี้สินจากวัตถุดิบ

ระหวางทางที่สูงขึ้น ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2556 เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2555 และเจาหนี้การคาของบริษัทยอยในงบ

การเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2555 

11) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46 เนื่องมาจากหนี้สินของบริษัทยอยในงบการเงิน

รวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2555 
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12) เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจํานวน 216 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากเงินกูยืมของบริษัทยอยในงบ

การเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2555 

13) ประมาณการหน้ีสินระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึ้นจํานวน 43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของ

บริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป ซึ่งไมมีอยูในรายงาน ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2555 

14) องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 190 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 83 เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

ผลขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทรวมและยอยในตางประเทศ 

 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เปนจํานวน 20,208 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจํานวน 84 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 0.4 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555   

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

นายปราโมท คานเดลวาล 

ผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 

 

 

 

 

สําเนาเรียน: ฝายบริษัทจดทะเบียน 

  สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 


