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14  พฤศจิกายน  2556 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เปรียบเทียบกบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงในผลประกอบการดงันี ้
 
1. งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือนสิน้สุด

วันที่ 30 กันยายน 2555  
บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จํานวน 79 ล้านบาท เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 

287 ล้านบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 72 หรือคิดเป็นจํานวน 208 ล้านบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
นยัสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้จํานวน 1,262 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
เน่ืองมาจากรายได้จากการขายของบริษัทยอ่ยในงบการเงินรวมท่ีเกิดขึน้ระหวา่งงวด ซึง่ไมมี่อยูใ่นรายงานของงวดก่อน 
สว่นรายได้จากการขายเฉพาะบริษัทฯ ลดลงจํานวน 574 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เน่ืองมาจากราคาขายลดลง
ร้อยละ 16 และปริมาณการขายลดลงร้อยละ 8 

2) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 1,260 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจาก
ต้นทนุขายของบริษัทยอ่ยในงบการเงินรวมท่ีเกิดขึน้ระหวา่งงวด ซึง่ไมมี่อยูใ่นรายงานของงวดก่อน สว่นต้นทนุขาย
เฉพาะบริษัทฯ ลดลงจํานวน 328 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 จากต้นทนุการผลติตอ่หน่วยท่ีลดลงร้อยละ 5 

3) คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จํานวน 251 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 254 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการขายของ
บริษัทยอ่ยในงบการเงินรวมท่ีเกิดขึน้ระหวา่งงวด ซึง่ไมมี่อยูใ่นรายงานของงวดก่อน สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายเฉพาะ
บริษัทฯ ลดลงจํานวน 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 เน่ืองมาจากปริมาณการขายลดลงร้อยละ 8 และอตัราคา่
ระวางปรับลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจากการรวมตลาด 

4) บริษัทฯ บนัทกึผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 13 ล้านบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีผลกําไร
จากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 96 ล้านบาท ลดลงจํานวน 83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจาก
ผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า โดยเป็นผลจากการออ่นคา่ของสกลุเงิน
บาทเม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ณ สิน้ไตรมาส 
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5) สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียเพิ่มขึน้จํานวน 117 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
102 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมดีขึน้ 

6) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 380 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจาก
เงินกู้ ยืมของบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ ซึง่ได้รวมงบการเงินของบริษัทยอ่ยเข้าไว้ในระหวา่งงวด สําหรับคา่ใช้จ่ายทางการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ ปรับเพิ่มขึน้เน่ืองจากการกู้ ยืมเงินชัว่คราวในระหวา่งงวด 

7) รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
เน่ืองมาจากผลกําไรท่ีลดลงในระหวา่งงวด และการปรับลดของอตัราภาษีเงินได้  

8) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลงจํานวน 280 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
123 เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ตลาดของเงินลงทนุ 

9) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศเพิ่มขึน้จํานวน 81 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 211 เน่ืองมาจากการออ่นคา่ของสกลุเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินตา่งๆ ของบริษัทร่วม 

10) ผลกระทบของภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 123 มาจากการเพิ่มขึน้ของกําไรจากการแปลง
คา่งบการเงินของบริษัทร่วม  
จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตอ่หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 อยูท่ี่ 

0.39 บาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีกําไรสทุธิตอ่หุ้นอยูท่ี่ 1.42 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จํานวน 452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 113 เน่ืองจากการลงทนุในเงินทนุ
สว่นเกินเพิ่มขึน้ 

2)  เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จํานวน 453 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 เน่ืองมาจากการลงทนุในเงินฝากระยะยาว
เพิ่มขึน้ 

3) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 527 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เน่ืองมาจากยอดขายและมลูค่าขาย
ลดลงในระหวา่งงวด 

4) สนิทรัพย์จากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าลดลงจํานวน 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
เน่ืองมาจากขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าในระหวา่งงวด ซึง่ได้จดักลุม่ไว้ใน
หนีส้นิหมนุเวียน 

5) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 เน่ืองมาจากภาษีค้างรับท่ีลดลงและคา่ใช้จ่าย
จ่ายลว่งหน้าลดลง เน่ืองจากนโยบายของระยะเวลาตามท่ีกําหนด 

6) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนลดลงจํานวน 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 เน่ืองจากการตดัจําหน่ายตามนโยบายบญัชี 
7) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีร้ะยะ

ยาวอ่ืนของบริษัทยอ่ย 
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8) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 936 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 เน่ืองมาจากการกู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้เพิ่มขึน้จากความต้องการใช้สําหรับการบริหารเงินสด 

9) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลงจํานวน 144 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการจ่าย
คืนเงินกู้ ยืมในระหวา่งงวด 

10) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 202 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 เน่ืองจากการจดัซือ้ลดลง ณ สิน้ไตร
มาสและการลดลงของราคาวสัด ุ

11) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจํานวน 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากไมมี่หนีส้นิทางภาษีเงินได้จากการ
ขาดทนุในระหวา่งงวด เม่ือเทียบกบัภาษีเงินได้ค้างจ่ายสําหรับงวดคร่ึงปีสิน้สดุเดือนมีนาคม 2556 

12) หนีส้นิจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเพิ่มขึน้จํานวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
เน่ืองมาจากขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในระหวา่งงวด เม่ือเทียบกบักําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในระหวา่งงวดของงวดก่อน 

13) เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จํานวน 233 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 เน่ืองมาจากเงินกู้ ยืมเพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยใน
ระหวา่งงวด 

14) ประมาณการหนีส้นิระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เน่ืองจากหนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้จาก
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของบริษัทยอ่ย 

15) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 174 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 213 เน่ืองมาจากผลกําไรจาก
การแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม จากการอ่อนคา่ของสกลุเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกลุอ่ืนๆ ของบริษัทร่วม 
 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เป็นจํานวน 20,025 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจํานวน 209 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  เป็นผลมาจากผลกําไรท่ีลดลงในไตรมาสปัจจบุนั 
 
เน่ืองจากการนดัหยดุงานของสหภาพแรงงาน บริษัทฯ ได้หยดุการผลิตตัง้แตว่นัท่ี 18 กนัยายน 2556 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


