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28 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

เรือง  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

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

ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดเพมิเติมดงัต่อไปนี สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุน 

 ผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม2562 (ล้านบาท) 

  ปี 2562  ปี 2561 เปรียบเทียบ % + (-) 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,985 5,556 (571) (10.27) 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (4,469) (4,509) 40 (0.88) 

กาํไรขนัตน้ 516 1,047 (531) (50.72) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (512) 272 (783) (288.38) 

อตัรากาํไรขนัตน้ 10 19 (9)          (45.3) 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (10) 6 (15) (270.91) 

 

คาํอธิบายผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2562 

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 บริษทัมีผลดาํเนินงานขาดทุน 512 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 783 ลา้นบาท (ปี 2561 

กาํไรสุทธิ 272 ลา้นบาท) ทงันีการเปลียนแปลงของผลประกอบการดงักล่าว เนืองจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี 

1 รายไดจ้ากการขายนาํตาลลดลงเนืองจากการปรับตวัลดลงของราคานาํตาลทรายในตลาดโลกในปี 2 จาก

ผลผลิตนาํตาลในปี 2 ทวัโลกมากขึนประกอบกบัการลอยตวัของราคานาํตาลในประเทศ ทาํให้ราคานาํตาลที

ลดลงเฉลียร้อยละ 11.49 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน และการแข็งค่าของเงินบาทปี 2562 เพิมขึน 1.15 บาท ต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกระทบรายไดล้ดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 571 ลา้นบาท  

2 ตน้ทุนขายมูลค่า 4,471 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 38 ลา้นบาท  ตน้ทุนขายทีลดลงไม่สอดคลอ้ง

กบัรายไดที้ลดลงเกิดการหักนาํส่งกองทุนออ้ยและนาํตาลโดยพิจารณาจากตนัออ้ยนาํส่ง 20 บาทต่อตนัออ้ย มีผล

ตงัแต่ 15 มกราคม 2560 เป็นเงิน 114 ลา้นบาทซึงมารับรู้ในงบการเงินปี 2562 ทงัจาํนวนตามกฎหมายใหม ่

3 การเริมเปิดดาํเนินงานระบบ Refinery เป็นปีแรกส่งผลให้ขาดทุนเกินทีคาดจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต 70 

ลา้นบาท 

4 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิมขึน 113 ลา้นบาท เนืองจากการตงัค่าเผือการดอ้ยค่าเงินทีดินและเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม เนืองจากการชะลอการจดัตงัโรงงานนาํตาลแห่งใหม ่ 



 
 



โรงงาน, สาํนกังานใหญ่:  หมู่ที  บา้นสาวเอ ้ ต.หินเหล็กไฟ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย ์   โทร. - - -   โทรสาร - - -  ตอ่ , ,  

Factory, Head Office :237Moo2 Hinlekfai, Kumuang, Buriram31190 Tel : 0-4465-9020-3 Fax0-4465-9020-3 Ext103,131,152 

สาํนกังานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชนั  อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โทร. - - -  โทรสาร - -  

Bangkok office :128/77-787th Floor, PayataiPlaza, Phayatai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400Tel : 0-2216-5820-2 Fax 0-2216-5823 

บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั(มหาชน) 
BURIRUM SUGARPUBLIC CO., LTD.  

5 รายไดอื้น 125 ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 128 ลา้นบาท เนืองบริษทัไดร้ับรายไดผ้ลตอบแทนการ

ผลิต 55 ลา้นบาท ลดลง 93 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปีก่อน (ปี 2562 รายไดต้อบแทนการผลิต 148 ลา้นบาท)  

 

จึงเรียนมาเพอืทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

               (นายพิทกัษ ์ชาวสวน) 

        รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

                                                                 ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 

 
  
 
 
 

  


