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บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
503 อำคำร เค เอส แอล ทำวเวอร์ ชัน้ 9
ถนนศรี อยุธยำ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
15 มีนำคม 2562

เรื่ อง
เรี ยน

ชีแ้ จงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทประจำประจำไตรมำสที่ 1 ปี 2562 ที่เปลี่ยนแปลงลดลงมำกกว่ำร้ อยละ 20 เทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน
กรรมกำร และผู้จดั กำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย (KSL) ขอชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำสที่ 1 ปี 2562 (งวด
เดือนพฤศจิกำยน 2561 ถึงมกรำคม 2562) บริ ษัทมีรำยได้ รวม 3,043 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบผลประกอบกำรของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่
มีรำยได้ รวม 3,244 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเป็ นร้ อยละ 6 และมีกำไรสุทธิ 93 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบผลประกอบกำรของงวดเดียวกันของปี
ก่อนที่มีกำไรสุทธิ 141 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเป็ นร้ อยละ 34 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
รายได้ รวม
รำยได้ รวมลดลง เนื่องจำกรำคำขำยโดยเฉลี่ยจะลดลงจำก 16,299 บำทต่อตัน เป็ น 12,231 บำทต่อตัน หรื อลดลงร้ อยละ
25 แม้ วำ่ ปริ มำณกำรขำยไตรมำสที่ 1 ปี 2562 เพิ่มขึ ้นจำก 151,817 ตัน ในปี ก่อน เป็ น 175,161 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15
สำเหตุหลักของกำรลดลงของรำคำขำยเฉลี่ย เนื่องจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลก ซึง่ รำคำมีกำรปรับตัวลดลง
ในปั จจุบนั รำคำอยู่ที่ระดับ 12 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งเป็ นผลมำจำกผลผลิต น ้ำตำลในปี 2561 ที่ทวั่ โลกมีมำกขึ ้นยังส่งผลต่อรำคำ
น ้ำตำลในปี นี ้ แม้ วำ่ ปริ มำณขำยน ้ำตำลเพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น จึงมีผลสุทธิให้ รำยได้ รวมลดลง
รายได้ อื่น
รำยได้ อื่นเพิ่มขึ ้น สำเหตุหลักเนื่องจำกในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 บริ ษัทมีกำไรจำกกำรประกันควำมเสี่ยงรำคำน ้ำตำลล่วงหน้ ำ
61 ล้ ำนบำท ส่วนในงวดเดียวกันของปี ก่อน ไม่มีรำยกำรดังกล่ำว จึงมีผลสุทธิให้ รำยได้ อื่นเพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำก 365 ล้ ำนบำท เป็ น 453 ล้ ำนบำท เนื่องจำก
ปริ มำณกำรขำยเพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น

ต้ นทุนทางการเงิน
เนื่องจำกบริ ษัทมีอตั รำกำรผลิตในไตรมำส 1 ปี 2562 สูงกว่ำงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ มีปริ มำณสินค้ ำคงเหลือสูงกว่ำ
ปี ที่ผำ่ นมำ และใช้ เงินทุนหมุนเวียนมำกขึ ้น จึงมีต้นทุนทำงกำรเงินสูงขึ ้น โดยเพิ่มขึ ้นจำก 155 ล้ ำนบำทเป็ น 165 ล้ ำนบำท
ในภำพรวม เมื่อพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีรำยได้ รวม 3,043 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบผล
ประกอบกำรของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีรำยได้ รวม 3,244 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเป็ นร้ อยละ 6 และมีกำไรสุทธิ 93 ล้ ำนบำท เมื่อ
เทียบผลประกอบกำรของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกำไรสุทธิ 141 ล้ ำนบำท หรื อลดลงเป็ นร้ อยละ 34 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น
48,240 ล้ ำนบำท หนี ้สินรวม 29,619 ล้ ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้น 18,621 ล้ ำนบำท อัตรำหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
ที่ 1.59 และอัตรำหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.32

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์ )
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

