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13 สิงหาคม 2563 

เรือง  ชีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํไตรมาสที 2 ปี 2 ส่วนทีเปลียนแปลงเกินร้อยละ  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

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

2563 ของบริษทั สําหรับงวดสามเดือน และงวดหกเดือน สินสุดวนัที  มิถุนายน 3 โดยมีรายละเอียดเพมิเติมดงัต่อไปนี 

 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั         

  

ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุน 
 

ผลการดาํเนินงานสําหรบังวดสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 (ลา้นบาท) 
 

6 เดือน/

2563 

6 เดือน/

2562 

เพิมขึน

(ลดลง) 

3 เดือน/

2563 

3 เดือน/

2562 

เพิมขึน

(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,678.41  2,179.53  498.87  1,701.94  1,138.48  563.46  

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (2,247.15) (1,632.48) (614.67) (1,492.62) (918.30) (574.32) 

กาํไรขนัตน้ 431.26  547.05  (115.80) 209.32  220.18  (10.86) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (3.41) 24.57  (27.98) (33.80) (42.43) 8.63  

อตัรากาํไรขนัตน้  16.10   25.10   (9.00)  12.30   19.34   (7.04) 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ  (0.13)  1.13   (1.25)  (1.99)  (3.73)  1.74  

 

คาํอธิบายผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2563 

สาํหรับงวดสามเดือนปี 2563  บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 34 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 9 ลา้นบาท (งวดสาม

เดือนปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 42 ลา้นบาท) สาํหรับงวดหกเดือนบริษทัมีขาดทุนสุทธิ 3 ลา้นบาท เปลียนแปลงจากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อน 28 ลา้นบาท (งวดหกเดือนปี 2562 กาํไรสุทธิ 25 ลา้นบาท) ทงันีการเปลียนแปลงของผลประกอบการดงักล่าว เนืองจาก

ปัจจยัต่าง ๆ ดงันี 

 

1.รายไดจ้าการและบริการมีการปรับตวัเพมิขนึจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนสาํหรับงวดหกเดือนรายไดจ้าการและ

บริการ 2,678 ลา้นบาทเพมิขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 499 ลา้นบาท (ไตรมาส  ปี 2562 รายไดจ้าการและบริการ 2,180 ลา้น

บาท) เป็นรายไดห้ลกัจากการขายนาํตาลทีเพมิขนึ 

2. ตน้ทุนการขายและการใหบ้ริการเพมิขนึจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนสําหรับงวดหกเดือน 2,247 ลา้นบาทเพิมขนึ

จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 615 ลา้นบาท (ไตรมาส  ปี 2562 ตน้ทุนการขายและการใหบ้ริการ 2,180 ลา้นบาท) จากราคาออ้ย

ขนัตน้โดยประมาณในปีการผลิต 2562/63 อยูที่ 826.51 บาทต่อตนัออ้ย  ณ ความหวานที 10 ซี.ซี.เอส ซึงเพมิจากราคาออ้ยขนั

สุดทา้ยปีการผลิต 2561/62 อยู่ที 686.96 ทาํให้ตน้ทุนวตัถุดิบโดยรวมเพมิขนึ ตน้ทุนต่อหน่วยเพมิขนึเนืองจากปริมาณออ้ยเขา้
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หีบของปีการผลิต 2562/63 จาํนวน 1.8 ลา้นตนั ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.1 ลา้นตนั (ปีการผลิต 2561/2562 จาํนวนออ้ย

เขา้หีบ 2.9 ลา้นตนั) สืบเนืองมาจากภาวะภยัแลง้ในปี 2562 ต่อเนืองมายงั 2563 ทาํให้ปริมาณผลผลิตออ้ยมีจาํนวนนอ้ย 

3.ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพมิขนึ 22 ลา้นบาท เนืองจากการแขง็ค่าของเงินบาทและระยะการ

เลือนระยะเวลาส่งมอบสินคา้ของลูกคา้ 

4.ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 79 ลา้นบาท เนืองจากค่าเช่าและค่าขนส่งทีลดลงจากปริมาณ

นาํตาลทีรอการส่งมอบลดลง 

5.ผลกระทบตจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จาํกดั การปิดประเทศต่างๆทวั

โลก ส่งผลใหก้ารขายสินคา้ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั ไม่สามารถส่งออกสินคา้ไดต้ามแผนงานทีกาํหนดไว ้ ซึง

ผูบ้ริหารไดมี้การปรับแผนการจาํหน่ายโดยเพมิการจาํหน่ายในประเทศเพมิขนึ  

 

จึงเรียนมาเพอืทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายพิทกัษ ์ชาวสวน) 

        รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

                                                                 ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 

 

 
  
 
 
 

 


