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14 สงิหาคม 2557 
 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย รายงานและงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557จํานวน 1 ฉบบั 
   
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ขอชีแ้จงรายงานผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เปรียบเทียบกบัสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 โดยมี
การเปล่ียนแปลงในผลประกอบการดงันี ้
 
1. งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2557 เปรียบเทียบกับปีสาํหรับงวดสามเดือน

สิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2556 

ผลขาดทนุสทุธิรวมสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 จํานวน 390 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัผลขาดทนุสทุธิ
จํานวน 209 ล้านบาทของปีก่อน โดยมีผลขาดทนุเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้จํานวน 113 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 โดยเพิ่มขึน้จากยอดขายในบริษัทย่อยร้อย
ละ 12 ในขณะท่ียอดขายของเฉพาะบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 2  

2) รายได้อ่ืนลดลงจํานวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เน่ืองมาจากรายได้จากดอกเบีย้เงินฝากลดลง 

3) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 111 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เน่ืองจากต้นทนุของวตัถดิุบและพลงังานท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

4) คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุเพิ่มขึน้จํานวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผลมาจากผลขาดทนุท่ี
เหลืออยูร้่อยละ 24 ของเงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (บริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี – AFCO) ซึง่ไมไ่ด้
บนัทกึในปีท่ีผา่นมา 

5) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจํานวน 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 เป็นผลมาจากการออ่นคา่ของเงินบาท
เม่ือเทียบกบัดอลลา่ร์สหรัฐฯ สง่ผลให้บริษัทฯ มีกําไรจํานวน 21 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทยอ่ยมีการบนัทกึขาดทนุ
จํานวน 45 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนั 

6) สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 241 เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากผลขาดทนุของบริษัทร่วม 

7) คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 เน่ืองมาจากดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของบริษัทยอ่ย 
และเพิ่มขึน้จากคา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เน่ืองจากการกู้ ยืมเงินระยะสัน้เพิ่มขึน้ในระหวา่งงวด 

8) รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1030 เน่ืองจากผลขาดทนุของบริษัทฯ ในระหวา่งวด
ปัจจบุนัเม่ือเทียบกบักําไรในงวดท่ีผา่นมา 
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9) ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้จํานวน 197 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

610 เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ตลาดของการลงทนุและการออ่นคา่ของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลา่ร์
สหรัฐฯ 

10) ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพิ่มขึน้จํานวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในการประเมินมลูค่าคณิตศาสตร์ประกนัภยัของผลประโยชน์ 

11) ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศลดลงจํานวน 180 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 137 เน่ืองมาจากการออ่นคา่ของเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีขาดทนุตอ่หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 อยูท่ี่
1.93 บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขาดทนุตอ่หุ้นอยูท่ี่ 1.04 บาท  
 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2557 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัดงันี ้

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จํานวน 388 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 เป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

2) เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จํานวน 171 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

3) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 318 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 สว่นใหญ่เกิดจากระดบัปกติของลกูหนี ้
การค้าของบริษัทฯ เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่ลดลงเน่ืองจากผลกระทบจากการนดัหยดุงาน  

4) สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 190 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 350 เน่ืองจากลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพิ่มจาก
กรมสรรพากรของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึน้ และเพิ่มขึน้จากสนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ย  

5) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 เน่ืองจากภาษีเงินได้รอตดับญัชี
จากขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศและผลขาดทนุในงวดปัจจบุนั 

6) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 980 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 เป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้ท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการบริหารเงินท่ีดีกวา่ 

7) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 249 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนี ้
การค้าของบริษัทฯ จํานวน 121 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้าในบริษัทยอ่ยลดลงจํานวน 370 ล้านบาท 

8) เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จํานวน 469 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 เน่ืองจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยใน
ระหวา่งงวด 

9) องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม  

10) สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ยลดลงจํานวน 39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105 
เน่ืองมาจากการลดลงในมลูคา่หุ้นของบริษัทยอ่ย 
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สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เป็นจํานวน 18,892 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจํานวน 347 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วข้างต้น   
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
นายปราโมท คานเดลวาล 

ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
 
 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


