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เรื�อง ชี �แจงผลการดําเนินงานของบริษัท
เรียน กรรมการ และผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
 

บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน
กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงเมษายน 2559) ดงันี � 

 
รายได้จากการขายและการให้บริการลดลง

 
บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 

ของปีก่อนที�มีรายได้ที� 4,087 ล้านบาท สาเหตทีุ�ลดลงสว่นใหญ่มาจาก 
เครื�องจักร ส่งผลให้ปริมาณขายไฟฟ้าลดน้อยลง 
บริษัทมีปริมาณการขายนํ �าตาลที� 191,093 
เลก็น้อยจาก 15,127 บาทตอ่ตนัในไตรมาส 

 
อัตรากําไรขั�นต้นลดลงจากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 

 
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทมีต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการใกล้เคียงกบัปีที�ผ่านมา ที� 

ผ่านมาที� 2,974 ล้านบาท)  สง่ผลให้กําไรขั �นต้นลดลงจาก 
2559  หรือลดลงร้อยละ 14 สาเหตทีุ�ลดลงสว่นใหญ่มาจาก 
ตลาดโลกเฉลี�ยที�ปรับตวัสงูขึ �นตามไตรมาส 
ใกล้เคียงเดิม สง่ผลให้กําไรตอ่หนว่ยปรับลดลง 
ลติรที�ปรับตวัลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาส 2 ปีที�ผา่นมา สง่ผลให้กําไรตอ่ลติรลดลง 
ซอ่มบํารุงเครื�องจกัร  สง่ผลให้มีคา่ใช้จ่ายหยดุผลติที�สงูขึ �น  

 
ดงันั �นในภาพรวมสง่ผลให้อตัรากําไรขั �นต้นลดลงจากร้อยละ 
 
 
 

 

   บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จํากดั
   503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั �น 
   ถนนศรีอยธุยา  แขวงถนนพญาไท
   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

  14 มิถนุายน 2559  

ชี �แจงผลการดําเนินงานของบริษัทไตรมาสที� 2 ปี 2559 ที�เปลี�ยนแปลงมากกวา่ร้อยละ 20 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
และผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

มหาชน) และบริษัทย่อย (KSL) ขอชี �แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 

ลดลงร้อยละ 4 

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,939 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 4 เมื�อเทียบกบัผลประกอบการของงวดเดียวกนั
สาเหตทีุ�ลดลงสว่นใหญ่มาจาก (1) ธุรกิจไฟฟ้า โรงไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย มีการหยดุซ่อมบํารุง

เครื�องจักร ส่งผลให้ปริมาณขายไฟฟ้าลดน้อยลง (2) ธุรกิจเอทานอลที�มีราคาขายต่อลิตร ปรับตวัลดลง  โดยใน
191,093 ตนั ใกล้เคียงกบัไตรมาส 2 ปีที�ผ่านมาที� 186,882 ตนั  ราคาขายนํ �าตาลเฉลี�ยปรับเพิ�มขึ �น

บาทตอ่ตนัในไตรมาส 2 ปี 2558 เป็น 15,598 บาทตอ่ตนั ไตรมาส 2 ปี 2559  

เป็นร้อยละ 24 

บริษัทมีต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการใกล้เคียงกบัปีที�ผ่านมา ที� 
สง่ผลให้กําไรขั �นต้นลดลงจาก 1,112 ล้านบาท ไตรมาส 2 ปี 2558 เหลือ 

สาเหตทีุ�ลดลงสว่นใหญ่มาจาก (1) ต้นทนุการผลิตนํ �าตาลที�สงูขึ �น เนื�องจากค่าอ้อยที�สงูตามราคานํ �าตาล
ตลาดโลกเฉลี�ยที�ปรับตวัสงูขึ �นตามไตรมาส 2 และไตรมาส 3 (ตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30) 

เคียงเดิม สง่ผลให้กําไรตอ่หนว่ยปรับลดลง (2) ธุรกิจเอทานอลมีต้นทนุการผลิตใกล้เคียงกบัปีที�ผ่านมา แต่เนื�องจากราคาขายต่อ
ปีที�ผา่นมา สง่ผลให้กําไรตอ่ลติรลดลง (3) ธุรกิจไฟฟ้า โรงไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย มีการหยดุ

ซอ่มบํารุงเครื�องจกัร  สง่ผลให้มีคา่ใช้จ่ายหยดุผลติที�สงูขึ �น   

ดงันั �นในภาพรวมสง่ผลให้อตัรากําไรขั �นต้นลดลงจากร้อยละ 27 ในไตรมาส 2 ปี 2558 เป็นร้อยละ 

 

บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั �น 9 

ถนนศรีอยธุยา  แขวงถนนพญาไท 
10400 

เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

ขอชี �แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2559 (งวดเดือน

เมื�อเทียบกบัผลประกอบการของงวดเดียวกนั
ธุรกิจไฟฟ้า โรงไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย มีการหยดุซ่อมบํารุง

ธุรกิจเอทานอลที�มีราคาขายต่อลิตร ปรับตวัลดลง  โดยในไตรมาส 2 ปี 2559 
ตนั  ราคาขายนํ �าตาลเฉลี�ยปรับเพิ�มขึ �น

บริษัทมีต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการใกล้เคียงกบัปีที�ผ่านมา ที� 2,983 ล้านบาท (ไตรมาส 2 ปีที�
เหลือ 956 ล้านบาท ไตรมาส 2 ปี 

ต้นทนุการผลิตนํ �าตาลที�สงูขึ �น เนื�องจากค่าอ้อยที�สงูตามราคานํ �าตาล
70:30) แต่ราคาขายในไตรมาส 2 ยงัคง

ธุรกิจเอทานอลมีต้นทนุการผลิตใกล้เคียงกบัปีที�ผ่านมา แต่เนื�องจากราคาขายต่อ
ธุรกิจไฟฟ้า โรงไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย มีการหยดุ

เป็นร้อยละ 24 ในไตรมาส 2 ปี 2559   



 

  

 
รายได้อื นๆ ปรับตัวลดลง 

 
 ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทมีกําไรจากการประกนัความเสี�ยงราคานํ �าตาลลว่งหน้า
ไตรมาส 2 ปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 81 
บริษัททําสญัญาซื �อขายล่วงหน้าผ่านทางสถาบนัการเงิน 
ลว่งหน้าผ่านลกูค้านํ �าตาลเป็นหลกั (ซึ�งบนัทึกรายการในรายได้จากการขาย
ลว่งหน้าลดลง 
 
อัตรากําไรสุทธิลดลง ร้อยละ 61 

 
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายที�เพิ�มขึ �นจาก 
นํ �าตาลภายในประเทศที�เพิ�มขึ �นจาก 53,286 
เพิ�มขึ �น และบริษัทมีคา่ใช้จ่ายบริหารที�เพิ�มขึ �น สว่นใหญ่มาจากคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัพนกังานที�เพิ�มขึ �น    
 
 ต้นทนุทางการเงินลดลงจาก 209 
ภาพรวม ผลประกอบการ 3 เดือน (เดือนกุมภาพนัธ์ 
464 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เป็น 179 
พฤศจิกายน 2558 - เมษายน 2559) บริษัทมีกําไรสทุธิในสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงจาก 
528 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39 ในครึ�งปีแรก

 
 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 
 

 
 

 
 
 

 

บริษัทมีกําไรจากการประกนัความเสี�ยงราคานํ �าตาลลว่งหน้า 23 ล้านบาท ลดลงจาก 
81 ซึ�งโดยปกติกําไร หรือขาดทนุจากการประกนัความเสี�ยงราคานํ �าตาลลว่งหน้า จะเกิดเมื�อ

บริษัททําสญัญาซื �อขายล่วงหน้าผ่านทางสถาบนัการเงิน (ซึ�งบนัทึกรายการในรายได้อื�น ๆ) แต่ในปี 
ซึ�งบนัทึกรายการในรายได้จากการขาย)  ส่งผลให้กําไรจากการประกนัความเสี�ยงราคานํ �าตาล

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายที�เพิ�มขึ �นจาก 452 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 
53,286 ตนั เป็น 60,396 ตนั ทําให้บริษัทต้องนําเงินค่าธรรมเนียมสง่เข้ากองทนุอ้อยและนํ �าตาล

ริหารที�เพิ�มขึ �น สว่นใหญ่มาจากคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัพนกังานที�เพิ�มขึ �น    

209 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เป็น 181 ล้านบาท ในไตรมาส 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 - เมษายน 2559) บริษัทมีกําไรสทุธิในสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงจาก 

179 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 ลดลงร้อยละ 61 และผลประกอบการ 
บริษัทมีกําไรสทุธิในสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงจาก 860 ล้านบาท ครึ�งปีแรก

ในครึ�งปีแรก ปี 2559 

ขอแสดงความนบัถือ

              (นายจํารูญ  ชินธรรมมติร์
        ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่

   บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น

 

ล้านบาท ลดลงจาก 119 ล้านบาท  
ซึ�งโดยปกติกําไร หรือขาดทนุจากการประกนัความเสี�ยงราคานํ �าตาลลว่งหน้า จะเกิดเมื�อ

แต่ในปี 2559 บริษัททําสญัญาซื �อขาย
ส่งผลให้กําไรจากการประกนัความเสี�ยงราคานํ �าตาล

ปี 2559 มาจากปริมาณการขาย
ตนั ทําให้บริษัทต้องนําเงินค่าธรรมเนียมสง่เข้ากองทนุอ้อยและนํ �าตาล

ริหารที�เพิ�มขึ �น สว่นใหญ่มาจากคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัพนกังานที�เพิ�มขึ �น     

ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 สง่ผลให้ใน
สทุธิในสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงจาก 

และผลประกอบการ 6 เดือน (เดือน
ล้านบาท ครึ�งปีแรก ปี 2558 เป็น 

ขอแสดงความนบัถือ  

ชินธรรมมติร์)  
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

นํ �าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 


