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เรื่ อง
เรี ยน

ชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นมากกว่าร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน
กรรมการ และผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (KSL) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (งวด
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงมกราคม 2561) บริ ษัทมีผลกาไรสุทธิ 141 ล้ านบาท เมื่อเทียบผลประกอบการของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่
มีผลกาไรสุทธิ 453 ล้ านบาท หรื อลดลงเป็ นร้ อยละ 69 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รั บรู้การขายน้าตาลข้ ามงวดจาก ปี 2560 ซึ่งมีต้นทุนสูง
ในปี 2559 ประเทศไทยมีปัญหาภัยแล้ ง ซึง่ ได้ สง่ ผลต่อปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของบริ ษัทที่ลดลงในปี 2560 โดยบริ ษัทมีปริ มาณ
อ้ อยเข้ าหีบของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2560 ลดลงจาก 7.61 ล้ านตันปี 2559 เหลือ 6.83 ล้ านตันในปี 2560 หรื อลดลงร้ อยละ 10
ส่งผลให้ ธุรกิจน ้าตาลในประเทศมีต้นทุนอ้ อยและต้ นทุนการผลิตน ้าตาลต่อหน่วยสูงขึ ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีการรับรู้ รายได้
ของน ้าตาลดังกล่าว ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นในงบกาไรขาดทุนรวมลดลง จาก 33% ในปี 2560 เป็ น 24% ในปี 2561
ความผันผวนของราคาน้าตาลตลาดโลก
ราคาน ้าตาลตลาดโลก มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นในช่วงต้ นปี 2560 ขึ ้นไปอยู่ที่ระดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลดลงอย่างรวดเร็ ว
ในช่วงต้ นปี 2561 มาที่ระดับ 13 - 14 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องมาจากการเข้ าเก็งกาไรของกองทุน และคาดว่าผลผลิตน ้าตาลในปี 2561
ทัว่ โลกจะมากขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทมีราคาขายน ้าตาลส่งออกเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ลดลงร้ อยละ 11 จาก 16,557 บาทต่อตัน
เป็ น 14,792 บาทต่อตัน แต่มีปริ มาณขายน ้าตาลเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 88 จาก 53,830 ตัน เป็ น 101,392 ตัน

รายได้ อื่นๆ
รายได้ อื่นๆ ลดลง เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริ ษัทได้ รับเงินชาระคืนจากค่ารักษาเสถียรภาพ ซึง่ บริ ษัทได้ ฟ้องคดีผา่ น
ศาลปกครองสูงสุด บริ ษัทได้ บนั ทึกเป็ นรายได้ อื่น ทังสิ
้ ้น 156 ล้ านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว
ในภาพรวม เมื่ อ พิ จ ารณาผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริ ษั ท มี ผลก าไรสุท ธิ 141 ล้ า นบาท เมื่ อ เที ย บผล
ประกอบการของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีผลกาไรสุทธิ 453 ล้ านบาท หรื อกาไรลดลงเป็ นร้ อยละ 69 มีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 46,509
ล้ านบาท หนี ้สินรวม 28,393 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 18,116 ล้ านบาท อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ 1.57
และอัตราหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.23

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจารูญ ชินธรรมมิตร์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

