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15   พฤษภาคม   2561  

 

เรือง ชีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํไตรมาสท ี1 ปี 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทั นาํตาลบรีุรัมย ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสที 1 ปี 

2561 ของบริษทั สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดเพิมเติมดงัต่อไปนี 

 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั         

ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุน 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท) 

3M / 2561 3 M/2560 + (-) % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,308.68 2,159.35 (850.67) (39.39)  

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (852.79) (1,483.75) (630.96) (42.52)  

กาํไรขนัตน้ 455.89 675.59 (219.71) (32.52) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 161.99 397.58 (235.59) (59.26)  

อตัรากาํไรขนัตน้ 34.83 31.28           3.55 11.34 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 12.37 18.41 (6.04) (32.80) 

 

โครงสร้างรายไดแ้ยกตามประเภทธุรกิจ 

คาํ 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท) 

3M / 2561 3 M/2560 + (-) % 

รายได้จากการขายนาํตาลในประเทศ 210.34 297.79  (87.5)  (0.3) 

รายได้จากการขายนาํตาลต่างประเทศประเทศ 494.52 1,168.83  (674.3)  (0.6) 

รายได้จากการขายกากนาํตาล 211.74 273.46  (61.7)  (0.2) 

รวมรายได้จากการขายนําตาลและกากนําตาล 916.6 1,740.08  (823.5)  (0.5) 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 146.89 148.22  (1.3)  (0.0) 

รายได้จากการขายปุ๋ย 126.78 150.6  (23.8)  (0.2) 

รายได้จากการขายและบริการอืน 118.41 120.46  (2.1)  (0.0) 

รวมรายได้จากธุรกจิเกยีวเนืองอืน 392.08 419.28  (27.2)  (0.1) 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,308.68 2,159.36  (850.7)  (0.4) 

รายได้อืน 29.82 29.17  0.6   0.0  

กาํไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน 2.09 12.50  (10.4)  (0.8) 

รวมรายได้ 1,340.58 2,201.03  (860.4)  (0.4) 
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คาํอธิบายผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 

สาํหรับงวดสามเดือนผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสที 1 ปี 2561  บริษทัมีกาํไรสุทธิ 162 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 236 ลา้นบาท (ไตรมาส 1 ปี 2560 กาํไรสุทธิ 398 ลา้นบาท) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 59 ทงันีการ

เปลียนแปลงของผลประกอบการดงักล่าว เนืองจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี 

1. การปรับตวัลดลงของราคานาํตาลทรายในตลาดโลกในครึงปีแรกของปี 2561 เนืองจากผลผลิตนาํตาลทรายของประเทศ

ผูผ้ลิตสาํคญัอยา่งอินเดียและไทยเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั ทาํให ้ กาํไรขนัตน้  ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน  ลา้นบาท (ไตรมาส 1 ปี 2560 กาํไรขนัตน้  ลา้นบาท) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ   

2. รายไดจ้ากการขายปุ๋ ยลดลง 24 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ  อนัเนืองมาจากผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 

3. กาํไรจากรายการอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศลดลง  ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ  จากแข็งค่าของสกุลบาทเมือ

เทียบกบัสกุลเงินสาํหรับการส่งออก 

 

จึงเรียนมาเพือทราบ   

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

(นายอนันต ์ตงัตรงเวชกิจ)  

    ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ                                       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


