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13 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง ชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2562
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ”) ขอชี้ แจงผลการดาเนิ นงานสาหรับปี ไตรมาสที่ 1 ปี
2562 ของบริ ษทั สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ สรุ ปภาพรวมผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั
ตารางสรุ ปงบกาไรขาดทุน
ปี 2562
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ล้ านบาท)
ปี 2561
เปรียบเทียบ
% + (-)

1,041.05

1,308.68

(267.63)

(20.45)

(714.18)

(852.79)

138.60

(16.25)

326.87

455.89

(129.02)

(28.30)

66.13

162.00

(95.86)

(59.18)

31.40

34.84

(3.44)

(9.87)

6.35

12.38

(6.03)

(48.68)

คาอธิ บายผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1 ปี 2562
สาหรับงวดสามเดือนผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 66 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 96 ล้านบาท (ไตรมาส 1 ปี 2561 กาไรสุ ทธิ 162 ล้านบาท) หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 59 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง
ของผลประกอบการดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1 การปรับตัวลดลงของราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกในปี 2561 เนื่องมาจากผลผลิตน้ าตาลในปี 2561 ทัว่ โลกมาก
ขึ้ นประกอบกับการลอยตัวของราคาน้ าตาลในประเทศ ส่ งผลกระทบกาไรขั้นต้น 327 ล้านบาทลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 129 ล้านบาท (ปี 2561 กาไรขั้นต้น 456 ล้านบาท) รวมถึงราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลก อยู่
ที่ 13-13.8 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน 2-3.8 เซนต์/ปอนด์ (ปี 2561 ราคาน้ าตาลทรายใน
ตลาดโลก 15-16 เซนต์/ปอนด์ )
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2 ต้นทุนการขายและการให้บริ การเป็ น 714 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อน 139 ล้านบาท ( ปี 2561
ต้นทุนขายและการให้บริ การ 853 ล้านบาท) จากราคาอ้อยขั้นต้นโดยประมาณในปี การผลิต 2561/62 อยู่ที่ 700
บาทต่อตันอ้อย ณ ความหวานที่ 10 ซี .ซี .เอส ซึ่ งลดลงจากราคาอ้อยขั้นสุ ดท้ายปี การผลิต 2560/61 ที่ 790.37 บาท
ต่อตันอ้อย ทาให้ตน้ ทุนวัตถุดิบโดยรวมลดลง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทกั ษ์ ชาวสวน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

