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ท่ี AIE 138/2560 
 
          วนัท่ี  11 สิงหาคม 2560 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวด   
ไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2559 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 643.92 1,150.40 (506.48) (44.03) 
ตน้ทุนขายและบริการรวม (671.54) (1,073.38) (401.83) (37.44) 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหารงาน (23.20) (28.87) (5.67) (19.63) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (50.71) 47.00 97.71 207.89 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.01) 0.01 (0.02) (207.89) 
 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการ  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 เท่ากบัขาดทุน (50.71) 
ลา้นบาท และก าไร 47.00 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2560 กบัปี 2559 บริษทัฯมีผลการด าเนินงานขาดทุนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 
(97.71) ลา้นบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ (207.89) ดว้ยสาเหตุดงัน้ี.- 
  
รำยได้ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 เท่ากบั  643.92  ลา้นบาท และ 1,148.64 ลา้นบาท 
เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2560 กบัปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมลดลง 506.48  ลา้นบาท หรือมีอตัราลดลงร้อยละ 
44.03  ซ่ึงสรุปแยกตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

รายได ้ ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2559 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ปริมาณ 
(ตนั) 

บาท     
(พนับาท) 

สดัส่วน
รายได้
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

บาท  
(พนับาท) 

สดัส่วน
รายได้
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

บาท  
(พนับาท) 

ร้อยละ 

1.ขายสินคา้ 
  ไบโอดีเซล 15,935  472,863        73.44  23,026  869,447       75.58  (7,091) (396,584) (45.61) 
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รายได ้ ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2559 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ปริมาณ 
(ตนั) 

บาท     
(พนับาท) 

สดัส่วน
รายได้
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

บาท  
(พนับาท) 

สดัส่วน
รายได้
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

บาท  
(พนับาท) 

ร้อยละ 

  ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 1,888  15,078          2.34  4,219  24,090        2.09  (2,331) (9,012) (37.41) 
  น ้ามนับริโภค 4,131  123,874        19.24  6,496  225,240       19.58  (2,365) (101,366) (45.00) 
  ขายน ้าแขง็               -    -  6,702         0.58  -  (6,702) (100.00) 
** รวมรายไดข้ายสินคา้ 21,954  611,816        95.01  33,740  1,125,479       97.83  (11,786) (513,664) (45.64) 
2.งานรับจา้งผลิตและบริการ 
  กลุ่มไบโอดีเซล 9,946  8,952          1.39  17,710  15,939         1.39  (7,763) (6,987) (43.84) 
  กลุ่มน ้ามนับริโภค 3,680  7,042          1.09  0  0            -    3,680  7,042  100.00 
** รวมรับจา้งและบริการ 13,627  15,994          2.48  17,710  15,939         1.39  (4,083) 55  0.35 
3. บริการเรือเดินทะเล -  11,844          1.84  -  7,930         0.69  -  3,914  49.36 
4. รายไดอ่ื้น -  4,265          0.66  -  1,048         0.09  -  3,217  306.97 

รวมรำยได้   643,919      100.00    1,150,396     100.00    (506,478) (44.03) 
 
1. รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

1.1 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัไบโอดีเซล ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 คิดเป็นสัดส่วนรายได้
ส่วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 73.44  และ  อตัราร้อยละ 75.58  โดยมีผลกระทบมาจาก 2 ส่วนคือ  

-   ความแตกต่างของราคาขายเฉล่ียต่างกนัประมาณ 8.09  บาท/กก. คือ  ไตรมาส 2 ปี 2560 มีราคาขายเฉล่ียต ่ากว่า ท่ี
ราคา 29.67 บาท/กก.   ในขณะท่ีไตรมาส 2 ปี 2559 มีราคาขายเฉล่ียท่ี 37.76 บาท/กก. ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกัคือ 
น ้ามนัปาลม์ดิบปรับราคาลงอยา่งมาก 

   -    ปริมาณการขายท่ีลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559  จ านวน 7,091 ตนั หรือลดลงร้อยละ 30.69    เน่ืองจากไม่ไดรั้บค า
สั่งซ้ือจากลูกคา้รายเดิม เพราะบริษทัไม่สามารถชนะการแข่งขนัประมูลราคาได ้ประกอบกบัอตัราสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลใน
น ้ามนัดีเซลตามยงัอยู่ในอตัราร้อยละ 5 หรือ B5 ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ไดป้ระกาศปรับเพ่ิมสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 7 หรือ B7 ซ่ึงมีผลวนัท่ี  8  พฤษภาคม 2560 เพ่ือรองรับ
ปริมาณสตอ็กผลปาลม์ท่ีเร่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีไตรมาส 2 ปี 2559 ใชอ้ตัราสดัส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ามนัดีเซล ท่ีไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 6.5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตรซ่ึงประกาศใหบ้งัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558  อย่างไรก็ตาม ปริมาณขาย ในไตร
มาส 2 ปี 2560 ก็เพ่ิมข้ึนจาก ไตรมาส 1 ปี 2560 ประมาณ 25%  และคาดว่าในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560  ปริมาณขายจะปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ประมาณ 10% จากความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลอยได ้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และปี 2559 คิดเป็นสัดส่วน
รายไดส่้วนผลิตภณัฑพ์ลอยไดต่้อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 2.34 และอตัราร้อยละ 2.09   โดยบริษทัฯ มีรายได ้ในไตรมาส 2 ปี 
2560 ลดลงจากไตรมาส 2  ปี 2559 เท่ากบั 9.01 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 37.41 เน่ืองจาก ปริมาณการขายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ซ่ึง
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ไดแ้ก่ กลีเซอรีนดิบมีปริมาณลดลง  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตไบโอดีเซลท่ีลดลง ท าให้กลีเซอรีนดิบมีราคาขายเฉล่ีย
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 2.28 บาท / กก. เน่ืองจากปริมาณผลผลิตนอ้ยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

1.3   บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์บริโภค ส าหรับไตรมาส 2 ปี  2560 และ 2559 คิดเป็นสัดส่วนรายได้
ส่วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 19.24  และอตัราร้อยละ 19.58  ซ่ึงบริษทัฯ มีรายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2560 ลดลงจากไตรมาส 
2 ปี 2559  เท่ากบั 101.37 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 45.00  ปริมาณการขายลดลง 2,385  ตนั ราคาขายลดลงเฉล่ีย 4.69 บาท/กก. ซ่ึง
สาเหตุท่ีปริมาณการขายลดลงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากปี 2560 ทางบริษทัฯ เปล่ียนนโยบายการจ าหน่ายน ้ามนับริโภค เป็นการรับจา้ง
ผลิตน ้ ามนับริโภค แต่ยอดขายท่ีเกิดข้ึนในไตรมาส 2 ปี 2560 น้ี เกิดจากการขายน ้ ามนัปาล์มก่ึงบริสุทธ์ิเพ่ือใช้ผลิตน ้ ามนัปาล์ม
บริโภค ซ่ึงเป็นการขายแบบงานสัง่ผลิตเฉพาะสญัญา โดยสามารถประมาณการตน้ทุนและผลก าไรท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 
2. งำนรับจ้ำงผลติ  

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ใน
อตัราร้อยละ 2.48 และอตัราร้อยละ 1.39 ดงัน้ี 

2.1 การรับจา้งผลิตน ้ามนัปาลม์ก่ึงส าเร็จรูปเพ่ือใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล  ส าหรับ ไตรมาส  2 ปี 2560 มีรายไดเ้ท่ากบั 
8.95 ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2559 มีรายไดเ้ท่ากบั 15.94  ลา้นบาท บริษทัฯมีรายได ้ลดลง เท่ากบั 6.99  ลา้นบาท หรือลดลงร้อย
ละ 43.84 

2.2 การรับจา้งผลิตน ้ามนัปาลม์บริโภค  เน่ืองจากบริษทัฯเปล่ียนนโยบายการจ าหน่ายน ้ามนับริโภค มาเป็นการรับจา้ง
ผลิตน ้ามนับริโภค ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ มกราคม 2560 เป็นตน้มา ในไตรมาส 2 ปี 2560 มีรายไดเ้ท่ากบั  7.04 ลา้นบาท  

 
3. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

บริษทัยอ่ย จะมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับไตรมาส 2  ปี 2560 และ ปี 2559 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วน
งานต่อรายไดร้วมในอตัราร้อยละ 1.84  และอตัราร้อยละ 0.69   โดยบริษทัยอ่ย มีรายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
เท่ากบั 3.91 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.36  เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งระหวา่ง
ประเทศอยา่งต่อเน่ือง และถา้หากในเดือนมิถุนายน 2560 ไม่หยดุใหบ้ริการเน่ืองจากตอ้งหยดุซ่อมแซม ก็จะมีรายไดเ้พ่ิมมากกวา่น้ี 

 
4. รำยได้อ่ืน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากบั 3.22 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 300.97   ในปี 
2560 รายไดอ่ื้นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ค่าเช่าและค่าบริการ   ขายเศษวสัดุ และดอกเบ้ียรับ   
 
ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวม  ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560  เท่ากบั 671.54 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 104.29 และ ปี 2559 เท่ากบั  1,073.37  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 93.30 ซ่ึง
เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาสเดียวกนัปี 2560 กบังวดปี 2559  จะมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.77 แยกตามส่วนงาน
ไดด้งัน้ี 
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ตน้ทุนขายและบริการ ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2559 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
บาท  

(พนับาท) 
อตัราส่วน

ต่อ
ยอดขาย 

สดัส่วน
ตน้ทุนขาย    
(ร้อยละ) 

บาท      
(พนับาท) 

อตัราส่วน
ต่อ

ยอดขาย 

สดัส่วน
ตน้ทุน
ขาย 

(ร้อยละ) 

บาท  
(พนับาท) 

อตัราส่วน
ต่อ

ยอดขาย 

ร้อยละ 

1.ขายสินคา้ 
  ไบโอดีเซล 510,704      108.00  76.05 797,439         91.72      74.29  (286,735) 16.28  17.75 
  ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 9,510        63.07        1.42  19,577         81.27         1.82  (10,067) (18.20) (22.39) 
  น ้ามนับริโภค 120,816        97.53      17.99  230,328       102.26       21.46  (109,512) (4.73) (4.62) 
  ขายน ้าแขง็ -  -            -    5,525         82.44         0.51 (5,525) (82.44) (100.00) 

** รวมตน้ทุนขายสินคา้ 641,030      104.77      95.46  1,052,869         93.55       98.09  (411,839) 11.23  12.00 
2.งานรับจา้งผลิตและบริการ 

  กลุ่มไบโอดีเซล 7,139        79.75        1.06  13,616         85.43         1.27  (6,477) (5.68) (6.65) 
  กลุ่มน ้ามนับริโภค 7,033        99.87        1.05  -              -              -    7,033  99.87  0.00 

** รวมตน้ทุนรับจา้งและ
บริการ 

14,171        88.61        2.11  13,616         85.43         1.27  555  3.18  3.72 

3. บริการเรือเดินทะเล 16,343      137.99        2.43  6,890         86.89         0.64  9,453  51.10  58.81 
4. รายไดอ่ื้น -  -            -    -  -            -    -  0.00  0.00 
  รวมต้นทุนขำยและบริกำร 671,544      104.29    100.00  1,073,375        93.30      100.00  (401,831) 10.99  11.77 

 
1. ต้นทุนขำยสินค้ำ 

  1.1    ตน้ทุนขายไบโอดีเซลซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 2 ของ  ปี 2560 และปี 2559 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.00  เป็นผลมาจากราคาวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีตน้ทุนสูงกว่าราคาขาย เน่ืองจากมีปริมาณการ
ผลิตน ้ ามนัปาลม์ดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน ้ามนัปาลม์ดิบลน้ตลาด ท าให้ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบปรับตวัลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองและรุนแรง ซ่ึงราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบปรับลงไปถึง 20.00 บาท/กก. ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อนใน
รอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา  ท าใหส้ต็อกวตัถุดิบคงเหลือของบริษทัมีราคาสูงกว่าราคาขายเฉล่ียประมาณ 3.00 บาท/กก. ถึงแมว้่า บริษทัฯจะ
สามารถควบคุมอตัราการสูญเสียจากการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  และพยายามบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ใหมี้อตัราการ
หมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วข้ึนและเก็บสต็อกไวใ้หน้อ้ยกว่า 30 วนั แลว้ก็ตาม และ ณ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อมูลค่า
สินคา้ลดลงไวจ้ านวน 9.94 ลา้นบาท จากปริมาณวตัถุดิบคงเหลือ 7,000 ตนั 
 1.2 ตน้ทุนขายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้   มีการก าหนดใหเ้ป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดวา่จะขายได ้ ซ่ึงการปัน
ส่วนตน้ทุนตามราคาตลาดของผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ จะท าใหค่้าใชจ่้ายต่าง ๆ ถูกปันส่วนเขา้ตน้ทุนผลิตของ
ผลิตภณัฑห์ลกั 
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 1.3   ตน้ทุนขายน ้ามนับริโภค  บริษทัฯ มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของส่วนน ้ามนับริโภค ในไตรมาส 2 ปี 2560 
ลดลงจาก ไตรมาส 2  ปี 2559  เน่ืองจาก เป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือ   โดยสินคา้มีการผลิตและจดัส่งภายในระยะเวลาสั้น ๆ ประกอบ
กบัในขณะนั้นราคาของวตัถุดิบค่อนขา้งคงท่ี บริษทัฯ จึงสามารถควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบ และท าใหเ้กิดผลก าไรได ้

2 ต้นทุนรับจ้ำงผลติและบริกำร 
ไตรมาส 2  ปี 2560   มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 88.61  เพ่ิมข้ึนจาก ไตรมาส 2 ปี 2559  ซ่ึงมีอตัรา

ตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ  85.43   อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจา้งผลิต เม่ือเปรียบเทียบงวดเดียวกนัของปี 
2560 กบั 2559 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.72   ซ่ึงแบ่งได ้ดงัน้ี 

2.1 งานรับจา้งกลัน่น ้ามนัปาลม์ก่ึงส าเร็จรูปเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย
เท่ากบั79.75  ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมีผลก าไร ส าหรับการรับจา้งผลิตส่วนน้ีอยา่งสม ่าเสมอ  

2.2 งานรับจา้งกลัน่น ้ามนัปาลม์ส าหรับบริโภคและบรรจุน ้ามนัปาลม์ส าเร็จรูปตราพาโมลา  ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบาย
ยกเลิกฝ่ายขายน ้ามนัปาลม์ส าหรับบริโภค เพราะเห็นวา่ตลาดน ้ามนับริโภคมีการแข่งขนักนัสูง   แต่ถา้งานรับจา้งผลิตน ้ามนัปาลม์
ส าหรับบริโภค จะไม่มีความเส่ียงเร่ืองการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ และการตั้งราคาค่าบริการรับจา้งผลิต บริษทัฯใชก้ารเทียบเคียงจาก
ราคากลางของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย เท่ากบัร้อยละ 99.87 
ซ่ึงตน้ทุนบริการของส่วนงานท่ีท าใหมี้อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายสูง เกิดจากการผลิตในส่วนงานบรรจุน ้ามนัส าเร็จรูป  

3 ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  
บริษทัยอ่ย มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขายในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 58.81 เน่ืองจากน าเรือไป

รับจา้งขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศมากข้ึนกวา่ปี 2559  ท าใหต้น้ทุนบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในงวดไตรมาส 2 ปี 2560 ไดแ้ก่ ตน้ทุนน ้ามนั
เช้ือเพลิง และตน้ทุนท่าเทียบเรือ แต่การขาดทุนของบริษทัยอ่ย เกิดจากค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาเรือ และจ าเป็นตอ้งหยุดใหบ้ริการ
ขนส่งในเดือนมิถุนายน 2560 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560  และ 2559 เท่ากบั 2.63 ลา้นบาท  และ 9.08
ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2560 กบังวดปี 2559 ค่าใชจ่้ายขายลดลงเท่ากบั 6.45 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 71.04 เน่ืองจากการ
ยกเลิกฝ่ายขายน ้ามนับริโภคของบริษทัฯ ท าใหค่้าใชจ่้ายขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายน ้ามนับริโภคลดลง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจะเป็นของ
ค่าใชจ่้ายขนส่งสินคา้ในส่วนของการขายไบโอดีเซล และค่าใชจ่้ายเพ่ือส่งออกกลีเซอรีน    

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559  เท่ากบั 19.91 ลา้นบาท และ   
16.94  ลา้นบาทตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 2 ปี 2560 กบังวดปี 2559 ค่าใชจ่้ายบริหารงานเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 2.96  ลา้นบาท  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.49 เน่ืองจาก ในไตรมาส 2 ปี 2560  เกิดจากบริษทัย่อยท่ีอยูใ่นระหว่างการจ าหน่ายสินทรัพยห์ยดุด าเนินงาน
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของบริษทัยอ่ยแห่งน้ีจ านวน 3.84 ลา้นบาท จึงตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายส่วนบริหารงาน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2559 
จ านวน 2.62 ลา้นบาท   
 
 



 

 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู่ 8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           6 / 6 
                55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited. 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 ซ่ึง เท่ากบั 0.67 ลา้นบาทและ เท่ากบั 
2.85 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 2 ปี 2560 กบังวดปี 2559  มีตน้ทุนทางการเงินลดลง เท่ากบั 2.18  ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 76.59  ทั้งน้ีการลดลงของตน้ทุนทางการเงิน มาจากดอกเบ้ียจ่ายของสถาบนัการเงินท่ีลดลง  เพราะบริษทัและบริษทัยอ่ย มี
การจ่ายช าระเงินกูย้ืม ท าใหย้อดเงินกูย้ืม ณ 30 มิถุนายน 2560 ลดลงเหลือ 70.59 ลา้นบาท  จากยอดเงินกูย้ืม ณ 30 มิถุนายน 2559   
จ านวน 356.00 ลา้นบาท  
 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
            
                                                                                                            

    (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                        กรรมการผูจ้ดัการ 
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