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14 พฤษภาคม 2563 

 

เรือง  ชีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํไตรมาสที 1 ปี 3 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานสําหรับปีไตรมาสที  ปี 

2563 ของบริษทั สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที  มีนาคม 63 โดยมีรายละเอียดเพิมเติมดงัต่อไปนีสรุปภาพรวมผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั 

 

ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุน 

  ผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ล้านบาท) 

  ปี 2563  ปี 2562 เปรียบเทียบ % + (-) 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 976.46 1,041.05 (64.59) (6.20) 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (754.53) (714.18) (40.34) 5.65 

กาํไรขนัตน้ 221.94 326.87 (104.93) (32.1) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 30.39 67.00 (36.67) (54.64) 

อตัรากาํไรขนัตน้ 22.73 31.40 (0.87)  

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 3.11 6.44 (3.32)  

 

 

คาํอธิบายผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 

สาํหรับงวดสามเดือนผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสที 1 ปี 2563  บริษทัมีกาํไรสุทธิ 30 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 37 ลา้นบาท (ไตรมาส 1 ปี 2562 กาํไรสุทธิ 67 ลา้นบาท) ทงันีการเปลียนแปลงของผลประกอบการดงักล่าว 

เนืองจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี 

1 รายไดที้ลดลงเกิดจากมาตรการป้องกนัการระบาดของ COVID-  ทีเกิดขึนในหลายพืนทีในประเทศไทยและ

หลายประเทศทวัโลก ยงัผลใหเ้กิดการควบคุมและจาํกดัการเดินทาง จึงส่งผลให้เกิดการลดปริมาณการสังซือและ

การเลือนการส่งมอบสินคา้ถึงจาํนวนร้อยละ 17.3 ในช่วงไตรมาสที  ของปี พ.ศ.  ซึงเป็นช่วงฤดูกาลส่งออก

ของธุรกิจนาํตาล ดงันนั ยอดรายไดข้องธุรกิจนาํตาลของกลุ่มกิจการไตรมาสแรกปี 2563 เป็น 466 ลา้นบาทลดลง

จาํนวน 97.6 ลา้นบาท เมือเทียบกบั ไตรมาส  ปี  ยอดการส่งมอบนาํตาลทงัสิน 564 ลา้นบาท 
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2 ต้นทุนการขายและการให้บริการเป็น 755 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน 40 ลา้นบาท ( ปี 2562 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 714 ลา้นบาท) จากราคาออ้ยขนัตน้โดยประมาณในปีการผลิต 2562/63 อยูที่ 826.51 

บาทต่อตนัออ้ย  ณ ความหวานที 10 ซี.ซี.เอส ซึงเพิมจากราคาออ้ยขนัสุดทา้ยปีการผลิต 2561/62 อยู่ที 686.96ทาํ

ให้ต้นทุนวตัถุดิบโดยรวมเพิมขึน ตน้ทุนต่อหน่วยเพิมขึนเนืองจากปริมาณออ้ยเขา้หีบของปีการผลิต 2562/63 

จาํนวน 1.8 ลา้นตนั ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.1 ลา้นตนั (ปีการผลิต 2561/2562 จาํนวนออ้ยเขา้หีบ 2.9 

ลา้นตนั) 

 

จึงเรียนมาเพือทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

               (นายพิทกัษ ์ชาวสวน) 

        รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบตัิการ 

                                                                 ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 

 
  
 
 
 

  


