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23 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

เร่ือง ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของบริษทั 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

 
สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท         
 

 
 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิรวมส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 6.17 ลา้นบาท จาก
ผลการด าเนินงานปี 2562 ท่ีขาดทุน 511.77 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 
2563 จ านวน 625.02 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 109.08 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 
รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ  ในปี 2563 ลดลง 1,092.55 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.92 จาก 4,985.16 ลา้นบาท 

ในปี 2562 มาอยูท่ี่ 3,892.61 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากปริมาณขายน ้าตาลท่ีลดลงร้อยละ 37.95 เน่ืองมาจากประเทศไทย
ประสบปัญหาภยัแลง้จากทางธรรมชาติท าใหปี้ 2563 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบลดลงจากปี 2562 ลดลงเป็นจ านวน 1.13 ลา้นตนั หรือ
ร้อยละ 38.64  แต่อยา่งไรก็ตามราคาขายน ้าตาลในปี 2563 สูงกวา่ปี 2562 เฉล่ียร้อยละ 11.40 ต่อตนั  อีกทั้งยอดขายของบริษทั   
ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การขายสินคา้ไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว ้  

มลูคา่ % การเปลีย่นแปลง
ผลการดาํเนนิงาน (ลา้นบาท)

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,892.61 4,985.16 (1,092.55) (21.92%)

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (3,267.59) (4,469.21) (1,201.62) (26.89%)

ก าไรขัน้ตน้ 625.02 515.95 109.08 21.14%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (387.14) (804.) (416.86) (51.85%)

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 6.17 (511.77) 517.94 101.20%

อตัราสวนทางการเงนิ

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 16.06 10.35 5.71

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 0.16 (10.27) 10.42

2563 2562
เพิม่ข ึน้(ลดลง)

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุ
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ในปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนการขายและการใหบ้ริการ 3,267.59 ลา้นบาท ลดลง 1,201.62 ลา้นบาท  หรือลดลงในอตัรา

ร้อยละ 26.89  จาก 4,469.21 ลา้นบาทของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากลดลงตามสัดส่วนของรายไดท่ี้ลดลงและการบริหารจดัการ
ตน้ทุนและการวางแผนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
  

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ในปี 2563 จ านวน 387.14 ลา้นบาท  ลดลง  416.86 ลา้นบาท  หรือลดลงใน
อตัราร้อยละ 51.85 จาก 804.00 ลา้นบาทของปีก่อน  สาเหตุหลกัมาจากการนโยบายการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของบริษทั ท่ีมี
จดัการการวางแผนการท างาน และการใชจ่้ายงบประมาณเป็นอยา่งดี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของค่าเช่าและค่าขนส่ง
ท่ีลดลงตามปริมาณน ้าตาลท่ีส่งออกจ านวน 165.85 ลา้นบาท  
 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.21 ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 319.31 
เน่ืองจากการแขง็ค่าของอตัราแลกเปล่ียน  
 
 
 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายพิทกัษ ์ชาวสวน) 
             รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
                                                                     ผูมี้อ านาจรายงานสารสนเทศ 
 
 

  

 

 


