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          12 พฤษภาคม 2565 
 

 
เร่ือง ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ างวดไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานประจ างวดไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ของบริษทั 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท       
 

 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิรวมส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 425.09 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 ท่ีบริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 185.85 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 239.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 128.73 ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

• รายไดจ้ากการขายและบริการ ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2565 เท่ากบั 2,212.21 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,237.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 126.88 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการปรับแผนส่งมอบน ้าตาลในช่วงปี 2564 มาส่งมอบในปี 2565 

มูลค่า % การเปลีย่นแปลง

ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,212.21 975.07 1,237.14 126.88%
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (1,648.93) (747.66) 901.27 120.54%
ก าไรขั้นตน้ 563.28 227.41 335.87 147.70%
ค่าใชจ่้ายในการขาย (93.94) (52.45) 41.49 79.10%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (96.33) (80.67) (15.66) 19.42%
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 425.09 185.85 239.25 128.73%

อตัราส่วนทางการเงิน

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 25.46 23.32
อตัราก าไรสุทธิ (%) 19.22 19.06

3 เดือน 2565 3 เดือน 2564
เพิ่มขึน้(ลดลง)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

ท าให้ปริมาณการขายน ้ าตาลเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 69,084 ตนั หรือเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 244 รวมถึงราคาขายน ้ าตาลเฉล่ียในปี 

2565 ปรับตวัสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกเม่ือเทียบกบัปี 2564 เฉล่ียร้อยละ 10 ต่อตนัน ้าตาล  

• ตน้ทุนขายและการให้บริการ ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2565 เท่ากบั 1,648.93 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 901.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 120.54 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการขาย รวมถึงราคาออ้ยและปริมาณออ้ย

ส่งเสริมท่ีเพ่ิมขึ้น โดยอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับงวดอยูท่ี่ร้อยละ 25.46 เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัรา

ก าไรขั้นตน้ร้อยละ 23.32 สะทอ้นว่าบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

• รายไดอ้ื่น ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2565 เท่ากบั 19.69 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 106.39 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัมีรายไดช้ดเชยค่าตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายจากส านกังานคณะกรรมการออ้ย

และน ้าตาลทราย  

• ค่าใชจ้่ายในการขาย ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2565 เท่ากบั 93.94 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 41.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.10 เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายส่งออกน ้าตาลท่ีเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการขายน ้าตาล ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบั

รายไดน้ั้นค่าใชจ้่ายในการขายอยูท่ี่ร้อยละ 4.25 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

• ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2565 เท่ากบั 96.33 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 15.66 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.42 

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่เม่ือเทียบกบัรายไดน้ั้นค่าใชจ้่าย

ในการบริหารอยูท่ี่ร้อยละ 4.35 ถือว่ามีสัดส่วนค่าใชจ้่ายท่ีลดลง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  (นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ) 

          ผูอ้  านวยการสายงานบญัชี และการเงิน 

                                                                              ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 


