
เลขท่ี ACC 001/2559 บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

16 มีนาคม 2559

เร่ือง ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษทัไตรมาสท่ี 1 ป 2559 ท่ีเปล่ียนแปลงมากกวารอยละ 20 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน
เรียน กรรมการ และผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (KSL) ขอชี้แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2559 (งวดเดือน
พฤศจิกายน 2558 ถึงมกราคม 2559) ดังน้ี

รายไดจากการขายและการใหบริการเพ่ิมขึ้นรอยละ 20

บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการ 3,792 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 เมื่อเทียบกับผลประกอบการของงวด
เดียวกันของปกอนท่ีมีรายไดท่ี 3,154 ลานบาท สาเหตุท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากปริมาณการขายนํ้าตาลท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 112,602 ตัน
ในไตรมาส 1 ป 2558 เปน 185,597 ตัน ในไตรมาส 1 ป 2559 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 65 ซึ่งปริมาณเพ่ิมขึ้นสวนใหญเกิดจากการขาย
สินคาคงเหลือของปกอน

ตนทนุขายและตนทนุการใหบริการเพ่ิมขึ้นรอยละ 30

ถึงแมวาธุรกิจนํ้าตาล มีผลประกอบการท่ีดีขึ้นจากยอดขายท่ีสูงขึ้น  และราคาขายนํ้าตาลของปการผลิตใหม (2559) ไดราคา
ท่ีสูงขึ้น ซึ่งมาจากราคาตลาดนํ้าตาลโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น และการออนคาของอัตราแลกเปล่ียน   อยางไรก็ตามสินคานํ้าตาลท่ีขายสวน
ใหญในไตรมาสท่ี 1 ป 2559 เปนสินคาคงเหลือจากปกอน ซึ่งตนทุนตอหนวยสูง สงผลใหบริษัทมีกําไรตอหนวยท่ีลดลง

กําไรขั้นตนของบริษัทในไตรมาส 1 ป 2559 อยูท่ีรอยละ 30 ลดลงจากไตรมาส 1 ป 2558 ท่ีรอยละ 35

กําไรสุทธลิดลง รอยละ 12

บริษัทมีกําไรสุทธิ 349 ลานบาท ลดลงรอยละ 12 เมื่อเทียบกับผลประกอบการของงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรสุทธิ
396 ลานบาท สาเหตุท่ีลดลงสวนใหญจะมาจากธุรกิจเอทานอลและธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา ท่ีมียอดขายลดลง ซึ่งเกิดจากการเปดหีบ
ออยชา ในโรงงานแถบภาคตะวันตก และ ราคาขายตอหนวยลดลง  โดยธุรกิจเอทานอลมียอดขายลดลงจาก 27.3 ลานลิตร ใน
ไตรมาส 1 ป 2558 เหลือ 21.4 ลานลิตร ในไตรมาส 1 ป 2559 ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา มีปริมาณขายไฟฟาใหแกการไฟฟา ลดลงจาก
71,661 MW-hr ในไตรมาส 1 ป 2558 เหลือ 61,750 MW-hr ในไตรมาส 1 ป 2559
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นอกจากน้ีบริษัทยอยมีการปรับปรุงเคร่ืองจักร  ทดแทนเคร่ืองจักรเกาใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ในสวนของกระบวนการดักฝุน
ควันท่ีออกจากปลองเตาของโรงงานนํ้าตาล  สงผลใหบริษัททําการบันทึกขาดทุนจากการขายซากเคร่ืองจักรเกาท่ี 19 ลานบาท

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาผลประกอบการ 3 เดือน บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 แตมีผลกําไร
ลดลงรอยละ 12 จาก กําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2558 ท่ี 396 ลานบาท คงเหลือท่ี 349 ลานบาท ไตรมาส 1 ป 2559

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจาํรูญ ชินธรรมมติร)
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจดัการใหญ

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
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