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เรื่ อง
เรี ยน

ชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทประจำปี 2561 ที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำร้ อยละ 20 เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
กรรมกำร และผู้จดั กำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท น ำ้ ตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริ ษั ท ย่อ ย (KSL) ขอชี แ้ จงผลกำรดำเนิน งำนประจำปี 2561 (งวดเดือน
พฤศจิกำยน 2560 ถึงตุลำคม 2561) บริ ษัทมีรำยได้ รวม 17,813 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบผลประกอบกำรของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มี
รำยได้ รวม 15,623 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 14 และมีกำไรสุทธิ 848 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบผลประกอบกำรของงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,970 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเป็ นร้ อยละ 57 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
รายได้ รวม
รำยได้ รวมเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกปริ มำณกำรขำยปี 2561 เพิ่มขึ ้นจำก 687,046 ตัน ในปี ก่อน เป็ น 1,091,228 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 59 แม้ วำ่ รำคำขำยโดยเฉลีย่ จะลดลงจำก 17,362 บำทต่อตัน เป็ น 12,526 บำทต่อตัน
สำเหตุหลักของกำรลดลงของรำคำขำยเฉลีย่ เนื่องจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลก ซึง่ รำคำมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ในช่วงต้ นปี 2560 ขึ ้นไปอยู่ที่ระดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลดลงอย่ำงรวดเร็ ว ในปั จจุบนั รำคำอยู่ที่ร ะดับ 12 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่ง
เป็ นผลมำจำกผลผลิตน ้ำตำลในปี 2561 ที่ทวั่ โลกมีมำกขึ ้น ประกอบกับกำรลอยตัวของรำคำขำยน ้ำตำลในประเทศในปี 2561 ที่
เป็ นไปตำมทิศทำงเดียวกับรำคำน ้ำตำลตลำดโลก ส่งผลให้ บริ ษัทมีรำคำขำยน ้ำตำลเฉลี่ยในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน แต่มีปริ มำณขำยน ้ำตำลเพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น จึงมีผลสุทธิให้ รำยได้ รวมเพิ่มขึ ้น
รายได้ อ่นื
รำยได้ อื่นลดลง สำเหตุหลักเนื่องจำกในปี 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ของบริ ษัท ทำกำรควบรวมธุรกิจเอทำนอล กับบริ ษัทย่อย
ของ บริ ษัท บำงจำก คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ที่ประกอบธุรกิจเชื ้อเพลิงชีวภำพ ซึง่ ในทำงบัญชีกำรรวมกิจกำรดังกล่ำวเป็ นกำรขำย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และลงทุนในบริ ษัทร่ วมแห่งใหม่ที่ประกอบธุรกิจเชื ้อเพลิงชีวภำพแทน ทำให้ บริ ษัทมีกำไรจำกกำรควบรวม
กิจกำรดังกล่ำวก่อนหักภำษี จำนวน 2,370 ล้ ำนบำท หรื อ 1,896 ล้ ำนบำทหลังหักภำษี
ส่วนใน ปี 2561 ไม่มีรำยกำรดังกล่ำว แต่มีรำยได้ อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ ค่ำตอบแทนกำรผลิต และกำไรจำกอัตรำ
แลกเปลีย่ น แต่เพิ่มขึ ้นน้ อยกว่ำรำยกำรพิเศษในปี 2560 จึงมีผลสุทธิให้ รำยได้ อื่นลดลง

ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำก 1,519 ล้ ำนบำท เป็ น 1,886 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกปริ มำณกำรขำยเพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น
ต้ นทุนทางการเงิน
เนื่องจำกฤดูกำลผลิตปี 2561 บริ ษัทมีปริ มำณอ้ อยเข้ ำหีบสูงกว่ำปี ที่ผ่ำนมำ จำกปริ มำณอ้ อยเข้ ำหีบ 6.83 ล้ ำนตันอ้ อย เป็ น
11.03 ล้ ำนตันอ้ อย หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 61 ส่งผลให้ มีกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนมำกขึ ้น และมีต้นทุนทำงกำรเงินสูงขึ ้น โดยมีต้นทุนทำงกำรเงิน
เพิ่มขึ ้นจำก 668 ล้ ำนบำทเป็ น 728 ล้ ำนบำท
ในภำพรวม เมื่ อ พิ จ ำรณำผลประกอบกำรในปี 2561 บริ ษั ท มี ร ำยได้ รวม 17,813 ล้ ำ นบำท เมื่ อ เที ย บผล
ประกอบกำรของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีรำยได้ รวม 15,623 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 14 และมีกำไรสุทธิ 848 ล้ ำนบำท เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,970 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 57 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 45,542 ล้ ำนบำท
หนี ้สินรวม 26,903 ล้ ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้น 18,639 ล้ ำนบำท อัตรำหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ 1.44 และอัตรำ
หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.26

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ
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