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14  สิงหาคม  2556 
 
เร่ือง    ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานและงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จํานวน 1 ฉบับ 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอช้ีแจงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงในผลประกอบการดังนี้ 
 
1. งบกําไรขาดทนุรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือน ส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2555  
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จํานวน 210 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิ

จํานวน 163 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 229 หรือคิดเปนจํานวน 373 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลง
อยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ 

1) รายไดจากการขายรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 1,093 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
เนื่องมาจากรายไดจากการขายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงานของงวดกอน 
สวนรายไดจากการขายเฉพาะของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 559 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22 เนื่องมาจากราคาขาย
ลดลงรอยละ 19 และปริมาณการขายลดลงรอยละ5 

2) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจํานวน 1,210 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจาก
ตนทุนขายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงานของงวดกอน สวนตนทุนขาย
เฉพาะของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 326 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 จากตนทุนการผลิตตอหนวยที่ลดลงรอยละ 4 

3) คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 196 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 191 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการขายของ
บริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงานของงวดกอน สวนคาใชจายในการขายเฉพาะ
ของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31 เนื่องมาจากอัตราคาระวางปรับลดลงและการ
เปล่ียนแปลงจากการรวมตลาด 

4) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 103 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 279 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการ
บริหารของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นระหวางงวด ซึ่งไมมีอยูในรายงานของงวดกอน สวนคาใชจายในการ
บริหารเฉพาะของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1 

5) บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 35 ลานบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 116 สาเหตุหลัก
เนื่องมาจากผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา โดยเปนผลจากการออนคา
ของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ณ ส้ินไตรมาส 
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6) สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียลดลงจํานวน 66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

701 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากผลกําไรที่ปรับลดลงของบริษัทรวมสวนใหญ จากเศรษฐกิจที่ไม
เอื้ออํานวยและสถานการณทางการตลาด 

7) คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 519 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจาก
เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ซึ่งไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยเขาไวในระหวางงวด 

8) รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดลดลงจํานวน 66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 113 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากผลกําไรที่ลดลงในระหวางงวด การปรับลดของอัตราภาษีเงินได และการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติทาง
บัญชีของ IFRS สําหรับคาเส่ือมราคา 

9) ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นจํานวน 191 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 324 เนื่องมาจากการออนคาของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตางๆ ของบริษัทรวม 
 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตอหุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

อยูที่ 1.04 บาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนมีผลกําไรสุทธิตอหุนอยูที่ 0.81 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

1) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 631 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36 เนื่องมาจากการลงทุนในเงินฝากระยะยาว
เพิ่มขึ้น 

2) สินทรัพยจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาลดลงจํานวน 58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 
เนื่องมาจากขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในระหวางงวด ซึ่งไดจัดกลุมไวใน
หนี้สินหมุนเวียน 

3) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 34 เนื่องมาจากภาษีคางรับที่ลดลงและคาใชจาย
จายลวงหนาลดลง เนื่องจากนโยบายของระยะเวลาท่ีไดหมดลงไป 

4) สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 62 เนื่องมาจากขาดทุนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2556 เม่ือเทียบกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
จริง ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2556 สงผลทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

5) เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันลดลงจํานวน 144 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เนื่องมาจากการจาย
คืนเงินกูยืมในระหวางงวด 

6) หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31 เนื่องมาจากภาษีเงินไดคางจายที่
เพิ่มขึ้นในไตรมาส เม่ือเทียบกับภาษีเงินไดคางจายสําหรับคร่ึงป ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2556 

7) หนี้สินจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพิ่มขึ้นจํานวน 77 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 
เนื่องมาจากขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในระหวางงวด เม่ือเทียบกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในระหวางของงวดกอน 

8) เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจํานวน 222 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 103 เนื่องมาจากเงินกูยืมของบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้น
ในระหวางงวด 
 



 หนา 3/3 

 
9) องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 101 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 124 เนื่องมาจากผลกําไรจาก

การแปลงคางบการเงินของบริษัทรวม จากการออนคาของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลอื่นๆ ของบริษัทรวม 
 
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปนจํานวน 20,107 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจํานวน 128 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 1 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  เปนผลมาจากผลขาดทุนในไตรมาสปจจุบัน 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

ผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 
 
 
 
สําเนาเรียน: ฝายบริษัทจดทะเบียน 
  สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 


