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14 สิงหาคม 2561 

เรือง  ชีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํไตรมาสที 2 ปี 1 ส่วนทเีปลียนแปลงเกินร้อยละ  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสที  ปี 

 ของบริษทั สาํหรับงวดสามเดือน และงวดหกเดือน สินสุดวนัที  มิถุนายน  โดยมีรายละเอียดเพิมเติมดงัต่อไปนี 

 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั         

  

ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุน 

  ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสินสุดวนัที  มิถุนายน  (ล้านบาท) 
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2561 
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3 เดือน/

2561 

3 เดือน/
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รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,464.11 4,122.66 (16.00) 2,155.43 1,963.31 9.79 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (2,616.08) (2,970.005) (12.00) (1,763.29) (1,486.29) 18.64 

กาํไรขนัตน้ 843.03 1,152.61 (26.00) 392.14 477.02 (17.79) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 288.15 663.67 (57.00) 126.15 266.09 (52.59) 

อตัรากาํไรขนัตน้ 24.48 27.96 (0.12) 18.19 24.3 (0.25) 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 8.32 16.1 (0.48) 5.85 13.55 (0.57) 

 

คาํอธิบายผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 

สาํหรับงวดสามเดือนปี 2561  บริษทัมีกาํไรสุทธิ  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ลา้นบาท (งวด

สามเดือนปี 2560 กาํไรสุทธิ  ลา้นบาท) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 53 สาํหรับงวดหกเดือนบริษทัมีกาํไรสุทธิ  ลา้นบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ลา้นบาท (งวดหกเดือนปี 2560 กาํไรสุทธิ  ลา้นบาท) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ  ทงันี

การเปลียนแปลงของผลประกอบการดงักล่าว เนืองจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี 

1. การปรับตวัลดลงของราคานาํตาลทรายในตลาดโลกในครึงปีแรกของปี 2561 เนืองมาจากผลผลิตนาํตาลในปี 2561 ทวัโลก

มากขึนประกอบกบัการลอยตวัของราคานาํตาลในประเทศ ส่งผลกระทบต่อกาํไรขนัตน้งวดสามเดือนจาํนวน 392 ลา้น

บาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 85 ลา้นบาท (งวดสามเดือนปี 2560 กาํไรขนัตน้  ลา้นบาท)  และสาํหรับงวดหก

เดือนกาํไรขนัตน้  ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ลา้นบาท (ไตรมาส  ปี 256  กาํไรขนัตน้ ,  ลา้น

บาท) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ   
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2. คา่ใชจ่้ายในการขายเพือการส่งออกในครึงปีแรกจาํนวน  ลา้นบาท เพมิขึน  ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

(งวดหกเดือนคา่ใชจ้่ายในการขาย ปี   ลา้นบาท) เกิดจากคา่ใชจ่้ายสินคา้เพอืรอการส่งออก  

 

 

จึงเรียนมาเพือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายอนันต ์ตงัตรงเวชกิจ)  

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  

 

 
  
 
 
 

  


