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13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

เรือง  ชีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํไตรมาสที 3 ปี 1  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสที 3 ปี 

 ของบริษทั สาํหรับงวดสามเดือน และงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที  กนัยายน  โดยมีรายละเอียดเพมิเติมดงัต่อไปนี 

 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั         

 

ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุน 

  ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสินสุดวนัท ี  กนัยายน   (ล้านบาท) 
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รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,295.45 5,103.29 (807.84) 831.34 980.64  (149.30) 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (3,369.52) (3,896.79) 527.27 (753.44) (926.75)  173.31  

กาํไรขนัตน้ 925.93 1,206.50 (280.57) 77.90 53.89  24.01  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 197.33 582.10 (384.77) (90.82) (81.57)  (9.25) 

อตัรากาํไรขนัตน้ 21.56% 23.64% (2.08)% 9.37% 5.50%  3.87%  

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 4.59% 11.41% (6.82)% (10.92)% (8.32)%  (2.60)% 

 

คาํอธิบายผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 

สาํหรับงวดสามดือนผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสที 3 ปี 2561  บริษทัมีขาดทนุสุทธิ 91 ลา้นบาท เพมิขึนจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 9 ลา้นบาท (ผลประกอบการสามเดือนไตรมาส 3 ปี 2560 ขาดทนุสุทธิ 82 ลา้นบาท)  ทงันีการเปลียนแปลง

ของผลประกอบการดงักล่าว เนืองจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี 

1. กาํไรขนัตน้เพิมขึนจาก 54 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นมูลคา่ 78 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 สืบ

เนืองมาจากการบริหารตน้ทุนทีมีประสิทธิภาพ ทาํใหต้น้ทนุต่อหน่วยของนาํตาลในปี 2561 ตาํกวา่ปี 2560 

2. รายไดอื้นสาํหรับงวดสามเดือนลดลงจากปี  ประมาณ 25 ลา้นบาท เนืองจากบริษทัไดรั้บรายค่าชดเชยสินไหม 

บริษทัไดบ้นัทึกเป็นรายไดอื้นประมาณ 22 ลา้นบาท ในขณะทไีตรมาสที  ปี  ไม่มีรายการดงักล่าว 

3. คา่ใชจ้่ายในการบริหารเพมิขึน 14 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 3 ปี 2560 คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 

98 ลา้นบาท) เกิดจากการขยายกิจการโดยส่งผลใหค้า่ใชจ่้ายสาํหรับทีปรึกษาและคา่ใชจ่้ายเกียวกบัพนกังานเพิมขึน 
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สาํหรับงวดเกา้เดือนผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสที 3 ปี 2561  บริษทัมีกาํไรสุทธิ 197 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 385  ลา้นบาท (ไตรมาส 3 ปี 2560 กาํไรสุทธิ 582 ลา้นบาท) ทงันีการเปลียนแปลงของผลประกอบการ

ดงักล่าว เนืองจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี 

1. การปรับตวัลดลงของราคานาํตาลทรายในตลาดโลกในปี 2561 เนืองมาจากผลผลิตนาํตาลในปี 2561 ทวัโลกมากขึน

ประกอบกบัการลอยตวัของราคานาํตาลในประเทศ ส่งผลกระทบกาํไรขนัตน้ 926 ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

281 ลา้นบาท (ไตรมาส 3 ปี 256  กาํไรขนัตน้ 1,207 ลา้นบาท)  

2. รายไดอื้นสาํหรับงวดเกา้เดือนลดลงจากปี  ประมาณ 40 ลา้นบาท เนืองจากบริษทัไดรั้บรายค่าชดเชยสินไหม 

บริษทัไดบ้นัทึกเป็นรายไดอื้นประมาณ 31 ลา้นบาท ในขณะทไีตรมาสที 3 ปี  ไม่มีรายการดงักล่าว  

3. คา่ใชจ้่ายในการส่งออกเพือเตรียมรอในการขายเพมิขึน 80 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 3 ปี 2560 

คา่ใชจ่้ายในการส่งออก 178 ลา้นบาท) เกิดจากสินคา้รอนาํส่งคลงัปลายทางเพือรอการส่งมอบ  

4. คา่ใชจ้่ายในการบริหารเพมิขึน 42 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 3 ปี 2560 คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 

269 ลา้นบาท) เกิดจากการขยายกิจการโดยส่งผลใหค้า่ใชจ้่ายสาํหรับทีปรึกษาและค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังานเพิมขึน 

 

 

จึงเรียนมาเพือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

         (นายพิทกัษ ์ชาวสวน) 

    รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบตัิการ 

                                                                 ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 

 
  
 
 
 

  


