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เรือง  ชีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํ ปี 2561 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที  

ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดเพิมเติมดงัต่อไปนี 

สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุน 

  ผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม2561 (ล้านบาท) 

  ปี 2561  ปี 2560 เปรียบเทยีบ % + (-) 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,556 5,740 (184)  (3.21) 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (4,509) (4,428.22) (81)  1.82  

กาํไรขนัตน้ 1,047 1,312 (265) (20.20) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 272 525 (254)          (48.29) 

อตัรากาํไรขนัตน้ 18.85 22.86 (4)          (17.55) 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 4.89 9.15 (4)          (46.58) 

คาํอธิบายผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 272ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 254 ลา้นบาท (ปี 25  กาํไรสุทธิ

 ลา้นบาท) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ  ทงันีการเปลียนแปลงของผลประกอบการดงักล่าว เนืองจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี 

1 การปรับตวัลดลงของราคานาํตาลทรายในตลาดโลกในปี  เนืองมาจากผลผลิตนาํตาลในปี  ทวัโลกมาก

ขึนประกอบกบัการลอยตวัของราคานาํตาลในประเทศ ส่งผลกระทบกาํไรขนัตน้ ,  ลา้นบาทลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน  ลา้นบาท (ปี  กาํไรขนัตน้ ,  ลา้นบาท)  

2 รายไดอื้นเพิมขึนปี 1 เพมิขึนประมาณ 101 ลา้นบาท เนืองจากรายไดผ้ลตอบแทนและจาํหน่ายนาํตาลทรายใน

ปี 2561 จาํนวน 148 ลา้นบาท เป็นผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายขนัสุดทา้ยทีคาดว่าจะตาํกว่าขนั

ตนั ซึงตามพระราชบญัญติัออ้ยและนาํตาล พ.ศ.2547 มาตรา 56 กาํหนดใหก้องทุนออ้ยและนาํตาลจ่ายเงินชดเชย

ค่าตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายใหแ้ก่บริษทัเท่ากบัส่วนต่างดงักล่าวโดยชาวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืน

ค่าออ้ยทีไดรั้บเกิน ตลอดจนรายไดด้อกเบียรับที  ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ลา้นบาท (ปี 

 รายไดด้อกเบียรับ  ลา้นบาท) 

3 กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเพิมขึนเป็น  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ลา้นบาท (ปี  กาํไร

จากอตัราแลกเปลียน  ลา้นบาท) จากสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือการส่งออกนาํตาลไปยงัต่างประเทศ 
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4 ค่าใชจ่้ายในการขายเพิมขึนจากปีก่อน 128 ลา้นบาท (ปี  ค่าใชจ่้ายในการขาย ลา้นบาท)  จากปริมาณการ

ขายทีเพมิขึนจาํนวน ,  ตนั และค่าคลงัสินคา้เพือรอส่งมอบปลายทางจาํนวน ,865 ตนั 

 
จึงเรียนมาเพือทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

               (นายพิทกัษ ์ชาวสวน) 

        รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

                                                                 ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 

 
  
 
 
 

  


