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         24 กุมภำพนัธ ์2565 
 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรับปี 2564 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) ขอช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท       
 

 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 127.04 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีบริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั 6.17 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 120.87 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,960.31 ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 มูลค่า % การเปลีย่นแปลง

ผลการด าเนนิงาน (ล้านบาท)

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,788.42 3,892.61 (104.19) (2.68%)
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (3,260.48) (3,267.59) (7.11) (0.22%)
ก าไรขั้นตน้ 527.94 625.02 (97.08) (15.53%)
คา่ใชจ่้ายในการขาย (139.34) (127.14) 12.21 9.60%
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (313.42) (260.01) 53.42 20.54%
รายไดอ่ื้น 240.23 154.55 85.68 55.44%
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 127.04 6.17 120.87 1,960.31%

อัตราส่วนทางการเงิน

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 13.94 16.06
อตัราก าไรสุทธิ (%) 3.35 0.16

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ส าหรับผลการด าเนนิประจ าปี เพิ่มขึน้(ลดลง)
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• รายไดจ้ากการขายและบริการ ส าหรับปี 2564 เท่ากบั 3,788.42 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 104.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 2.68 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากปริมาณการขายน ้าตาลลดลง เน่ืองจากการเล่ือนส่งมอบ

น ้ าตาลจากสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงปริมาณการขายน ้ าตาลรวมลดลงร้อยละ 29 ในขณะท่ีราคาขายน ้ าตาลเฉล่ียในปี 

2564 ปรับตวัสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกเม่ือเทียบกบัปี 2563 เฉล่ียร้อยละ 25 ต่อตนัน ้าตาล   

• ตน้ทุนขายและการให้บริการ ส าหรับปี 2564 เท่ากบั 3,260.48 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 7.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.22 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของปริมาณการขายท่ีลดลง ทั้งน้ี อตัราก าไรขั้นตน้

ส าหรับงวดอยู่ท่ีร้อยละ 13.94 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 16.06 

เน่ืองจากในปี 2564 ราคาออ้ยในปีการผลิต 2563/64 อยู่ท่ี 1,010.7 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส 

เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัปีการผลิต 2562/63 ประมาณ 171.0 บาทต่อตนัออ้ย หรือเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 20.4 รวมถึงราคาแม่

ปุ๋ ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตปุ๋ ยเคมี และราคาเช้ือเพลิงมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น 

• รายไดอ่ื้น ส าหรับปี 2564 เท่ากบั 240.23 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 85.68 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากบริษทัมีรายไดด้อกเบ้ียรับจากปีการผลิต 64/65 เพื่อท าการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก และรายไดช้ดเชยค่าตอบแทน

การผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 

• ค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับปี 2564 เท่ากบั 139.34 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 12.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.60 เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายส่งออกน ้ าตาลท่ีเพิ่มขึ้นจากราคาน ้ ามนัท่ีสูงขึ้นตามราคา

น ้ามนัโลก 

• ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส าหรับปี 2564 เท่ากบั 313.42 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 53.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.54 

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยภาพรวมค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2563 ไดมี้การ

กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยมูลค่า 98 ลา้นบาท 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ) 

          ผูอ้  านวยการสายงานบญัชี และการเงิน 

                                                                              ผูมี้อ านาจรายงานสารสนเทศ 


