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13 พฤษภาคม 2564 
 

เร่ือง ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานประจ างวดไตรมาสท่ี1 ปี 
2564 ของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 
สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทั         
 

 
 
การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาสท่ี1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 185.85 
ลา้นบาท จากผลการด าเนินงานปี 2563 ท่ีก าไร 30.39 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึน 155.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา 511.50% 
เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนในรายไดร้วมของบริษทัฯ ในไตรมาสท่ี1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 111.22 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 11.24% และการ
ลดลงของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม 23.35 ลา้นบาท หรือลดลง 2.58% โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 
ในไตรมาสท่ี1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดข้ายและบริการ 975.08 ลา้นบาท ลดลง 1.39 ลา้นบาท หรือลดลง 0.14% จาก 

976.46 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกนัปีก่อน มาอยูท่ี่ 975.08 ลา้นบาท ทั้งน้ีจากปริมาณการขายน ้าตาลท่ีลดลง 23% แต่รายไดจ้ากการ
ขายน ้าตาลเพ่ิมข้ึน 9% ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาขายท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามราคาตลาดโลกเม่ือเทียบในช่วงเดียวกนักบัปีก่อน และส่ิง

มลูคา่ % การเปลีย่นแปลง
ผลการดาํเนนิงาน (ลา้นบาท)

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 975.07 976.46 (1.39) (0.14%)

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (747.67) (754.53) (6.86) (0.91%)

ก าไรขัน้ตน้ 227.41 221.94 5.47 2.47%

รายไดอ้ืน่ 126.08 13.46 112.61 836.46%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (52.45) (59.36) (6.91) (11.64%)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (80.67) (90.25) (9.58) (10.62%)

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 185.85 30.39 155.45 (511.50%)

อตัราสวนทางการเงนิ

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 23.32 22.73 0.59

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 19.06 3.11 15.95

ไตรมาส1 

ปี 2564

ไตรมาส1 

ปี 2563

เพิม่ข ึน้(ลดลง)
ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุ
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เหลือจากการผลิต มีปริมาณขายลดลง 6% แต่รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน 27% ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายลดลงเพียงเลก็นอ้ยเม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน 

 
ในไตรมาสท่ี1 ปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนการขายและการใหบ้ริการ 747.67 ลา้นบาท ลดลง 6.86 ลา้นบาท  หรือลดลง 

0.91%  จาก 754.53 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากไดมี้การจดัท าโครงการประหยดัพลงังาน และบริหาร
จดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซ่ึงส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้ดีข้ึน 5.47 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา 2.47% 
 

ในไตรมาสท่ี1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น 126.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 112.61 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน หรือ 834.95% จาก 
13.46 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีรายไดรั้บจากการขายสิทธิและดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีชาวไร่เพ่ือท าการ
ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
 

ในไตรมาสท่ี1 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย จ านวน 52.45 ลา้นบาท  ลดลง  6.91 ลา้นบาท  หรือลดลง 11.64% 
จาก 59.36 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน  สาเหตุหลกัมาจากการนโยบายการบริหารจดัการคลงัสินคา้ ซ่ึงท าใหต้น้ทุนฝาก
คลงัสินคา้ลดลง และมีการจดัการค่าขนส่งสินคา้ท่ีดีข้ึน ซ่ึงบริหารจดัการโดยบริษทัในเครือ 
 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในไตรมาสท่ี1 ปี 2564 จ านวน 80.67 ลา้นบาท  ลดลง  9.58 ลา้นบาท  หรือลดลง 
10.62% จาก 90.25 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน  สาเหตุหลกัมาจากการนโยบายการบริหารประหยดัค่าใชจ่้าย และมีการ
ควบคุมจดัการงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายพิทกัษ ์ชาวสวน) 
             รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
                                                                     ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 


