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14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
เรื่อง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําไตรมาสที ่3 ป2562  
เรียน  กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัยอย (“บริษัท”) ขอช้ีแจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที ่ 3 ป 
2562 ของบริษัท สําหรับงวดสามเดือน และงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2562 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังตอไปนี ้
 สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท         
 
ตารางสรุปงบกําไรขาดทุน 

  ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2562 (ลานบาท) 
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รายไดจากการขายและบริการ 3,982.28 4,295.45 (313.17) 1,802.75 831.34 971.41 

ตนทุนขายและการใหบริการ (3,352.31) (3,369.52) 17.21 (1,719.82) (753.44) (966.38) 

กําไรขั้นตน 629.97 925.93 (295.95) 82.92 77.90 5.03 

กําไร (ขาดทุน) สําหรบังวด (79.73) 197.33 (277.05) (104.30) (90.82) (13.48) 

อัตรากําไรขั้นตน 15.82% 21.56% (5.74)% 4.60% 9.37% (4.77)% 

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (2.00)% 4.59% (6.60)% (5.79)% (10.92)% 5.14% 

 
คําอธิบายผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ป 2562 

สําหรับงวดสามดือนผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2562  บริษัทมีขาดทุนสุทธ ิ104 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอน 13 ลานบาท (ผลประกอบการสามเดือนไตรมาส 3 ป 2561 ขาดทุนสุทธ ิ91 ลานบาท)  ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง
ของผลประกอบการดังกลาว เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

1. รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 971 ลานบาทจากป 2561 เปนมูลคา 1,803 ลานบาทและตนทุนขายสําหรับงวดสาม
เดือนจํานวน 1,720 ลานบาท เพิ่มขึ้น 966 ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอน(ไตรมาส 3 ป 2561 ตนทุนขาย 753 
ลานบาท) เนื่องจากปริมาณการสงออกน้ําตาลที่มากขึ้นเปน 106,388 ตัน (ไตรมาส 3 ป 2561มีการสงออกนํ้าตาล 
49,828  ตัน) ในขณะเดียวกันราคาของนํ้าตาลทรายในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกันงวดเดียวกันของปกอน 

2. อัตรากําไรขั้นตนลดลงเปนรอยละ 4.60 (ไตรมาส 3 ป 2561 อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 9.37) เนื่องจากการเริ่มผลิต
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ(รีไฟน)เปนปแรกไมเปนตามแผนงานทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาคาดการณซึ่งทาง
บริษัทไดเรงวางแผนปรับปรุงสําหรับฤดูกาลถัดไปแลว 

3. คาใชจายในการขายมีมูลคา 90 ลานบาทเพิ่มขึ้น 68 ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอน (ไตรมาส 3 ป 2561               
คาใชจายในการขาย 22 ลานบาท) เกิดจากการปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสสามของปนี ้ 
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4. คาใชจายในบริหารมีมูลคา 87 ลานบาทลดลง 25 ลานบาท  จากงวดเดียวกันของปกอน (ไตรมาส 3 ป 2561 
คาใชจายในบริหาร 111 ลานบาท) เนื่องจากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพและลดคาใชจายภายในองคกร 
 

สําหรับงวดเกาเดือนผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2562  บริษทัมขีาดทุนสุทธิ 80 ลานบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน 277  ลานบาท (งวดเกาเดือน ป 2561 กําไรสุทธ ิ197 ลานบาท) ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงของผลประกอบการ
ดังกลาว เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

1. การปรับตัวลดลงของราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลกในป 2562 เนื่องมาจากผลผลิตนํ้าตาลในป 2561 ทั่วโลกมาก
ขึ้นประกอบกับการลอยตัวของราคานํ้าตาลในประเทศ สงผลกระทบกําไรขั้นตน 630 ลานบาทลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน 296 ลานบาท (งวดเกาเดือน ป 2561 กําไรขั้นตน 926 ลานบาท) ถึงแมปริมาณการขายน้ําตาล
จะเพิ่มขึ้น 26,193 ตัน จากงวดเดียวกันของปกอน  

2. คาใชจายในการสงออกเพื่อเตรียมรอในการขายเพิ่มขึ้น 14 ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอน (งวดเกาเดือน ป 
2561 คาใชจายในการสงออก 258 ลานบาท) เปนผลสืบเนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 

3. กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับเกาเดือนจํานวน 4 ลานบาท ลดลง 23 ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอน (งวด
เกาเดือนป 2561 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 27 ลานบาท) เกิดจากการปรับตัวของคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น 

 
 

 
 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

         (นายพิทักษ ชาวสวน) 
    รองกรรมการผูจัดการ กลุมการเงินและปฏิบัติการ 

                                                                 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 


