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

 
          11 สิงหาคม 2565 

 
เร่ือง ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ างวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานประจ างวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 
ของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท       

 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษทัมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิรวมส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เป็นจ านวนเงิน 716.05 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 ท่ีบริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 231.20 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นจ านวน 484.85 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 209.71 ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

• รายไดจ้ากการขายและบริการ ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2565 เท่ากบั 5,043.22 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2,997.13 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 146.48 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของปริมาณและราคาขาย

มูลค่า % การเปลีย่นแปลง

ผลการดาํเนินงาน (ล้านบาท)

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,043.22 2,046.09 2,997.13 146.48%
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (3,807.29) (1,634.54) 2,172.75 132.93%
ก าไรขั้นตน้ 1,235.93 411.55 824.38 200.31%
ค่าใชจ่้ายในการขาย (185.82) (86.67) 99.15 114.40%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (199.68) (151.67) 48.00 31.65%
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 716.05 231.20 484.85 209.71%

อตัราส่วนทางการเงนิ

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 24.51 20.11
อตัราก าไรสุทธิ (%) 14.20 11.30

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 6 เดือน 2565 6 เดือน 2564
เพิ่มขึน้(ลดลง)
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บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

น ้าตาล โดยบริษทัมีปริมาณการขายน ้าตาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน  147,481 ตนั หรือเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 173% รวมถึง

ราคาขายน ้าตาลเฉล่ียในปี 2565 ปรับตวัสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกเม่ือเทียบกบัปี 2564 เฉล่ียร้อยละ 22 ต่อตนัน ้าตาล  

• ตน้ทุนขายและการให้บริการ ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2565 เท่ากบั 3,807.29 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2,172.75 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 132.93 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย อย่างไรก็ตาม 

การผลิตท่ีเพิ่มขึ้นตามปริมาณออ้ยเขา้หีบท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลใหต้น้ทุนคงท่ีต่อหน่วยลดลง โดยอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับงวดอยู่ท่ี

ร้อยละ 24.51 เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นต้นร้อยละ 20.11 สะทอ้นว่าบริษทั

สามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

• รายไดอ่ื้น ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2565 เท่ากบั 34.82 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 112.49 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน เน่ืองจากในปี 2565 ราคาค่าออ้ยเบ้ืองสุดทา้ยสูงกวา่ราคาค่าออ้ยเบ้ืองตน้ ท าใหบ้ริษทัไม่มีรายไดช้ดเชยค่าตอบแทนการ

ผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลจากส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทราย อีกทั้งในปี 2565 บริษทัไม่มีรายได้ค่าสิทธิ

จ าหน่ายน ้าตาลในประเทศดงัเช่นในงวด 6 เดือนปี 2564  

• ค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2565 เท่ากบั 185.82 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 99.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

114.40 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายส่งออกน ้าตาลท่ีเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายน ้ าตาล 

ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัรายไดน้ั้นค่าใชจ่้ายในการขายอยูท่ี่ร้อยละ 3.68 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

• ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2565 เท่ากบั 199.68 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 48.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 31.65 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าธรรมเนียมในการปิดสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียน

ล่วงหนา้ ซ่ึงหากเทียบกบัรายไดน้ั้นค่าใชจ่้ายในการบริหารอยูท่ี่ร้อยละ 3.96 ถือวา่มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายท่ีลดลง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  (นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ) 

          ผูอ้  านวยการสายงานบญัชี และการเงิน 

                                                                              ผูมี้อ านาจรายงานสารสนเทศ 


