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13 สิงหาคม 2564 

 

เร่ือง ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ างวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2564  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานประจ างวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 

ของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน         

 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิรวมส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 231.20 ลา้น

บาท จากผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนสุทธิจ านวน 3.41 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นจ านวน 

234.61 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 

มูลค่า % การเปลีย่นแปลง

ผลการดาํเนนิงาน (ล้านบาท)

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,046.09 2,678.41 (632.32) (23.61%)
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (1,634.54) (2,247.15) (612.61) (27.26%)
ก าไรขั้นตน้ 411.55 431.26 (19.7) (4.57%)
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (238.34) (279.06) (40.72) (14.59%)
รายไดอ่ื้น 147.31 53.81 93.51 173.78%
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 231.2 (3.41) 234.61 6,889.60%

อตัราส่วนทางการเงนิ

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 20.11 16.10
อตัราก าไรสุทธิ (%) 11.30 -0.13

6 เดือน 2564 6 เดือน 2563
เพิม่ขึน้(ลดลง)

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป
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• รายไดจ้ากการขายและบริการ ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากบั 2,046.09 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 632.32 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 23.61 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากปริมาณขายน ้าตาลรวมท่ีลดลงร้อยละ 52 เป็น

ผลมาจากการเล่ือนส่งมอบน ้าตาล ในขณะท่ี ราคาขายน ้าตาลในปี 2564 ปรับตวัสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกเม่ือเทียบกบัปี 

2563 เฉล่ียร้อยละ 25 ต่อตนัน ้าตาล   

• ตน้ทุนขายและการให้บริการ ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากบั 1,634.54 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 612.61 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 27.26 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงตามสัดส่วนของรายไดท่ี้ลดลงและ

การบริหารจดัการตน้ทุนและการใชง้บประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีร้อยละ 

20.11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 16.10 

• รายไดอ่ื้น ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากบั 147.31 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 93.51 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีรายไดรั้บจากการขายสิทธิจากการจ าหน่ายน ้ าตาลในประเทศ และดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ี

ชาวไร่เพื่อท าการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก  

• ค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากบั 86.67 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 15.33 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

15.03 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงตามสัดส่วนปริมาณการส่งออกน ้าตาลท่ีลดลง 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2564 เท่ากบั 151.67 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 25.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 14.34 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากนโยบายการบริหารประหยดัค่าใช้จ่าย และการ

ควบคุมงบประมาณของบริษทัท่ีรัดกุมและมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
  (นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ) 

          ผูอ้  านวยการสายงานบญัชี และการเงิน 

                                                                              ผูมี้อ านาจรายงานสารสนเทศ 
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