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13 พฤษภาคม 2562 
 
เร่ือง  ช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับปีไตรมาสท่ี 1 ปี 
2562 ของบริษทั ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีสรุปภาพรวมผลการ
ด าเนินงานของบริษทั 

 
ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน 

  ผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 (ล้านบาท) 
  ปี 2562  ปี 2561 เปรียบเทยีบ % + (-) 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,041.05 1,308.68 (267.63) (20.45) 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (714.18) (852.79) 138.60 (16.25) 

ก าไรขั้นตน้ 326.87 455.89 (129.02) (28.30) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 66.13 162.00 (95.86) (59.18) 

อตัราก าไรขั้นตน้ 31.40 34.84 (3.44) (9.87) 

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 6.35 12.38 (6.03) (48.68) 

 
 
ค าอธิบายผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 

ส าหรับงวดสามเดือนผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2562  บริษทัมีก าไรสุทธิ 66 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 96 ลา้นบาท (ไตรมาส 1 ปี 2561 ก าไรสุทธิ 162 ลา้นบาท) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 59 ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง
ของผลประกอบการดงักล่าว เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

1 การปรับตวัลดลงของราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลกในปี 2561 เน่ืองมาจากผลผลิตน ้าตาลในปี 2561 ทัว่โลกมาก
ข้ึนประกอบกบัการลอยตวัของราคาน ้ าตาลในประเทศ ส่งผลกระทบก าไรขั้นตน้ 327 ลา้นบาทลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 129 ลา้นบาท (ปี 2561 ก าไรขั้นตน้ 456 ลา้นบาท)  รวมถึงราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลก  อยู่
ท่ี 13-13.8 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 2-3.8 เซนต์/ปอนด์  (ปี 2561  ราคาน ้ าตาลทรายใน
ตลาดโลก  15-16 เซนต/์ปอนด ์ ) 
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2 ตน้ทุนการขายและการให้บริการเป็น 714 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 139 ลา้นบาท ( ปี 2561 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 853 ลา้นบาท) จากราคาออ้ยขั้นตน้โดยประมาณในปีการผลิต 2561/62 อยู่ท่ี 700
บาทต่อตนัออ้ย  ณ ความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส ซ่ึงลดลงจากราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยปีการผลิต 2560/61 ท่ี 790.37 บาท
ต่อตนัออ้ย ท าใหต้น้ทุนวตัถุดิบโดยรวมลดลง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
 

                (นายพิทกัษ ์ชาวสวน) 
          รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
                                                                         ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 


