บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
ที่ AIE 138/2560
วันที่ 11 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาส 2 ปี 2560
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนให้ทราบผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับงวด
ไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลประกอบการ

ไตรมาส 2 ปี 2560
ล้านบาท
643.92
(671.54)
(23.20)
(50.71)
(0.01)

รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริ การรวม
ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารงาน
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

ไตรมาส 2 ปี 2559
ล้านบาท
1,150.40
(1,073.38)
(28.87)
47.00
0.01

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
(506.48)
(44.03)
(401.83)
(37.44)
(5.67)
(19.63)
97.71
207.89
(0.02)
(207.89)

กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีผลประกอบการ กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 เท่ากับขาดทุน (50.71)
ล้านบาท และกาไร 47.00 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบไตรมาส 2 ปี 2560 กับปี 2559 บริ ษทั ฯมีผลการดาเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ
(97.71) ล้านบาท หรื อขาดทุนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ (207.89) ด้วยสาเหตุดงั นี้.รำยได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 643.92 ล้านบาท และ 1,148.64 ล้านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบไตรมาส 2 ปี 2560 กับปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมลดลง 506.48 ล้านบาท หรื อมีอตั ราลดลงร้อยละ
44.03 ซึ่ งสรุ ปแยกตามส่ วนงานได้ดงั นี้
รายได้

1.ขายสิ นค้า
ไบโอดีเซล

ที่ต้งั

ไตรมาส 2 ปี 2560
ปริ มาณ
บาท
สัดส่ วน
(ตัน) (พันบาท) รายได้
(ร้อยละ)
15,935

472,863

73.44

ไตรมาส 2 ปี 2559
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ปริ มาณ
บาท
สัดส่ วน ปริ มาณ
บาท
ร้อยละ
(ตัน) (พันบาท) รายได้
(ตัน) (พันบาท)
(ร้อยละ)
23,026

869,447

75.58

(7,091) (396,584)
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รายได้

ผลิตภัณฑ์พลอยได้
น้ ามันบริ โภค
ขายน้ าแข็ง
** รวมรายได้ขายสิ นค้า

ไตรมาส 2 ปี 2560
ไตรมาส 2 ปี 2559
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ปริ มาณ
บาท
สัดส่ วน ปริ มาณ
บาท
สัดส่ วน ปริ มาณ
บาท
ร้อยละ
(ตัน) (พันบาท) รายได้
(ตัน) (พันบาท) รายได้
(ตัน) (พันบาท)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1,888
15,078
2.34 4,219
24,090
2.09 (2,331) (9,012) (37.41)
4,131 123,874
19.24 6,496 225,240
19.58 (2,365) (101,366) (45.00)
6,702
0.58
- (6,702) (100.00)
21,954 611,816
95.01 33,740 1,125,479
97.83 (11,786) (513,664) (45.64)

2.งานรับจ้างผลิตและบริ การ

กลุ่มไบโอดีเซล
กลุ่มน้ ามันบริ โภค
** รวมรับจ้างและบริ การ
3. บริ การเรื อเดินทะเล
4. รายได้อื่น
รวมรำยได้

9,946
3,680
13,627
-

8,952
7,042
15,994
11,844
4,265
643,919

1.39
1.09
2.48
1.84
0.66
100.00

17,710
0
17,710
-

15,939
0
15,939
7,930
1,048
1,150,396

1.39
1.39
0.69
0.09
100.00

(7,763)
3,680
(4,083)
-

(6,987) (43.84)
7,042 100.00
55
0.35
3,914
49.36
3,217 306.97
(506,478) (44.03)

1. รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำ
1.1 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายน้ ามันไบโอดี เซล สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 คิ ดเป็ นสัดส่ วนรายได้
ส่ วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 73.44 และ อัตราร้อยละ 75.58 โดยมีผลกระทบมาจาก 2 ส่ วนคือ
- ความแตกต่างของราคาขายเฉลี่ยต่างกันประมาณ 8.09 บาท/กก. คือ ไตรมาส 2 ปี 2560 มีราคาขายเฉลี่ยต่ากว่า ที่
ราคา 29.67 บาท/กก. ในขณะที่ ไตรมาส 2 ปี 2559 มีราคาขายเฉลี่ยที่ 37.76 บาท/กก. ซึ่ งเป็ นผลมาจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักคือ
น้ ามันปาล์มดิบปรับราคาลงอย่างมาก
- ปริ มาณการขายที่ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 จานวน 7,091 ตัน หรื อลดลงร้อยละ 30.69 เนื่ องจากไม่ได้รับคา
สัง่ ซื้ อจากลูกค้ารายเดิม เพราะบริ ษทั ไม่สามารถชนะการแข่งขันประมูลราคาได้ ประกอบกับอัตราสัดส่ วนผสมของไบโอดีเซลใน
น้ ามันดีเซลตามยังอยู่ในอัตราร้อยละ 5 หรื อ B5 ประกาศกรมธุ รกิจพลังงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ได้ประกาศปรับเพิ่มสัดส่ วนการผสมไบโอดีเซลจากร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 7 หรื อ B7 ซึ่ งมีผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับ
ปริ มาณสต็อกผลปาล์มที่เริ่ มสู งขึ้น ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2559 ใช้อตั ราสัดส่ วนผสมของไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซล ที่ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 6.5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริ มาตรซึ่ งประกาศให้บงั คับใช้เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ปริ มาณขาย ในไตร
มาส 2 ปี 2560 ก็เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาส 1 ปี 2560 ประมาณ 25% และคาดว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ปริ มาณขายจะปรับเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 10% จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น
1.2 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ สาหรั บไตรมาส 2 ปี 2560 และปี 2559 คิ ดเป็ นสัดส่ ว น
รายได้ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 2.34 และอัตราร้อยละ 2.09 โดยบริ ษทั ฯ มีรายได้ ในไตรมาส 2 ปี
2560 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 9.01 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 37.41 เนื่ องจาก ปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึ่ ง
ที่ต้งั
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ได้แก่ กลีเซอรี นดิ บมี ปริ มาณลดลง ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากปริ มาณการผลิ ตไบโอดี เซลที่ ลดลง ทาให้กลีเซอรี นดิ บ มี ราคาขายเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเท่ากับ 2.28 บาท / กก. เนื่องจากปริ มาณผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
1.3 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายน้ ามันปาล์มบริ โภค สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้
ส่ วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 19.24 และอัตราร้อยละ 19.58 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2560 ลดลงจากไตรมาส
2 ปี 2559 เท่ากับ 101.37 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 45.00 ปริ มาณการขายลดลง 2,385 ตัน ราคาขายลดลงเฉลี่ย 4.69 บาท/กก. ซึ่ ง
สาเหตุที่ปริ มาณการขายลดลงเป็ นอย่างมาก เนื่องจากปี 2560 ทางบริ ษทั ฯ เปลี่ยนนโยบายการจาหน่ายน้ ามันบริ โภค เป็ นการรับจ้าง
ผลิ ตน้ ามันบริ โภค แต่ยอดขายที่ เกิ ดขึ้ นในไตรมาส 2 ปี 2560 นี้ เกิ ดจากการขายน้ ามันปาล์มกึ่ งบริ สุทธิ์ เพื่ อใช้ผลิ ตน้ ามันปาล์ม
บริ โภค ซึ่ งเป็ นการขายแบบงานสัง่ ผลิตเฉพาะสัญญา โดยสามารถประมาณการต้นทุนและผลกาไรที่จะเกิดขึ้นได้
2. งำนรับจ้ ำงผลิต
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการรับจ้างผลิต สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ใน
อัตราร้อยละ 2.48 และอัตราร้อยละ 1.39 ดังนี้
2.1 การรับจ้างผลิตน้ ามันปาล์มกึ่งสาเร็ จรู ปเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล สาหรับ ไตรมาส 2 ปี 2560 มีรายได้เท่ากับ
8.95 ล้านบาท และไตรมาส 2 ปี 2559 มีรายได้เท่ากับ 15.94 ล้านบาท บริ ษทั ฯมีรายได้ ลดลง เท่ากับ 6.99 ล้านบาท หรื อลดลงร้อย
ละ 43.84
2.2 การรับจ้างผลิตน้ ามันปาล์มบริ โภค เนื่องจากบริ ษทั ฯเปลี่ยนนโยบายการจาหน่ายน้ ามันบริ โภค มาเป็ นการรับจ้าง
ผลิตน้ ามันบริ โภค ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ มกราคม 2560 เป็ นต้นมา ในไตรมาส 2 ปี 2560 มีรายได้เท่ากับ 7.04 ล้านบาท
3. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย จะมีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่ ง สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ ปี 2559 คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ส่วน
งานต่อรายได้รวมในอัตราร้อยละ 1.84 และอัตราร้อยละ 0.69 โดยบริ ษทั ย่อย มีรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559
เท่ากับ 3.91 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.36 เนื่องจากในปี 2560 บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่ งระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง และถ้าหากในเดือนมิถุนายน 2560 ไม่หยุดให้บริ การเนื่องจากต้องหยุดซ่อมแซม ก็จะมีรายได้เพิ่มมากกว่านี้
4. รำยได้ อื่น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้อื่นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 3.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 300.97 ในปี
2560 รายได้อื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้แก่ ค่าเช่าและค่าบริ การ ขายเศษวัสดุ และดอกเบี้ยรับ
ต้ นทุนขำยและต้ นทุนบริกำร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การรวม สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 671.54 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
ต้นทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 104.29 และ ปี 2559 เท่ากับ 1,073.37 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 93.30 ซึ่ ง
เมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาสเดียวกันปี 2560 กับงวดปี 2559 จะมีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.77 แยกตามส่ วนงาน
ได้ดงั นี้
ที่ต้งั
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ต้นทุนขายและบริ การ

1.ขายสิ นค้า
ไบโอดีเซล
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
น้ ามันบริ โภค
ขายน้ าแข็ง
** รวมต้นทุนขายสิ นค้า
2.งานรับจ้างผลิตและบริ การ
กลุ่มไบโอดีเซล
กลุ่มน้ ามันบริ โภค
** รวมต้นทุนรับจ้างและ
บริ การ
3. บริ การเรื อเดินทะเล
4. รายได้อื่น
รวมต้ นทุนขำยและบริกำร

ไตรมาส 2 ปี 2560
ไตรมาส 2 ปี 2559
บาท อัตราส่ วน สัดส่ วน บาท
อัตราส่ วน สัดส่ วน
(พันบาท)
ต่อ
ต้นทุนขาย (พันบาท)
ต่อ
ต้นทุน
ยอดขาย (ร้อยละ)
ยอดขาย
ขาย
(ร้อยละ)
510,704
9,510
120,816
641,030

108.00
63.07
97.53
104.77

7,139
7,033
14,171

79.75
99.87
88.61

16,343
671,544

137.99
104.29

76.05 797,439
1.42
19,577
17.99 230,328
5,525
95.46 1,052,869
1.06
1.05
2.11

91.72
81.27
102.26
82.44
93.55

13,616
13,616

85.43
85.43

2.43
6,890
100.00 1,073,375

86.89
93.30

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
อัตราส่ วน ร้อยละ
(พันบาท)
ต่อ
ยอดขาย

74.29 (286,735)
1.82 (10,067)
21.46 (109,512)
0.51 (5,525)
98.09 (411,839)
1.27
1.27

16.28
17.75
(18.20) (22.39)
(4.73) (4.62)
(82.44) (100.00)
11.23
12.00

(6,477)
7,033
555

(5.68)
99.87
3.18

(6.65)
0.00
3.72

0.64
9,453
100.00 (401,831)

51.10
0.00
10.99

58.81
0.00
11.77

1. ต้ นทุนขำยสิ นค้ ำ
1.1 ต้นทุนขายไบโอดีเซลซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 2 ของ ปี 2560 และปี 2559 อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย
เพิ่มขึ้ น ร้อยละ 12.00 เป็ นผลมาจากราคาวัตถุดิบน้ ามันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตมีตน้ ทุนสู งกว่าราคาขาย เนื่ องจากมีปริ มาณการ
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบออกสู่ ตลาดในปริ มาณมากจนเกิดภาวะน้ ามันปาล์มดิบล้นตลาด ทาให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่ องและรุ นแรง ซึ่ งราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับลงไปถึง 20.00 บาท/กก. ในช่ วงเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่ งไม่เคยปรากฏมาก่อนใน
รอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ทาให้สต็อกวัตถุดิบคงเหลือของบริ ษทั มีราคาสู งกว่าราคาขายเฉลี่ยประมาณ 3.00 บาท/กก. ถึงแม้ว่า บริ ษทั ฯจะ
สามารถควบคุมอัตราการสู ญเสี ยจากการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และพยายามบริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้าให้มีอตั ราการ
หมุนเวียนของสิ นค้าที่เร็ วขึ้ นและเก็บสต็อกไว้ให้นอ้ ยกว่า 30 วัน แล้วก็ตาม และ ณ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ค่าเผื่อมูลค่า
สิ นค้าลดลงไว้จานวน 9.94 ล้านบาท จากปริ มาณวัตถุดิบคงเหลือ 7,000 ตัน
1.2 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ มีการกาหนดให้เป็ นไปตามราคาตลาดของสิ นค้าที่คาดว่าจะขายได้ ซึ่ งการปัน
ส่ วนต้นทุนตามราคาตลาดของผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ จะทาให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถูกปันส่ วนเข้าต้นทุนผลิตของ
ผลิตภัณฑ์หลัก
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1.3 ต้นทุนขายน้ ามันบริ โภค บริ ษทั ฯ มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายของส่ วนน้ ามันบริ โภค ในไตรมาส 2 ปี 2560
ลดลงจาก ไตรมาส 2 ปี 2559 เนื่องจาก เป็ นการผลิตตามคาสั่งซื้ อ โดยสิ นค้ามีการผลิตและจัดส่ งภายในระยะเวลาสั้น ๆ ประกอบ
กับในขณะนั้นราคาของวัตถุดิบค่อนข้างคงที่ บริ ษทั ฯ จึงสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ และทาให้เกิดผลกาไรได้
2 ต้ นทุนรับจ้ ำงผลิตและบริกำร
ไตรมาส 2 ปี 2560 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 88.61 เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่ งมีอตั รา
ต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 85.43 อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายในส่ วนงานรับจ้างผลิต เมื่อเปรี ยบเทียบงวดเดียวกันของปี
2560 กับ 2559 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.72 ซึ่ งแบ่งได้ ดังนี้
2.1 งานรับจ้างกลัน่ น้ ามันปาล์มกึ่งสาเร็ จรู ปเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย
เท่ากับ79.75 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังคงมีผลกาไร สาหรับการรับจ้างผลิตส่ วนนี้อย่างสม่าเสมอ
2.2 งานรับจ้างกลัน่ น้ ามันปาล์มสาหรับบริ โภคและบรรจุน้ ามันปาล์มสาเร็ จรู ปตราพาโมลา ตามที่บริ ษทั ฯ มีนโยบาย
ยกเลิกฝ่ ายขายน้ ามันปาล์มสาหรับบริ โภค เพราะเห็นว่าตลาดน้ ามันบริ โภคมีการแข่งขันกันสู ง แต่ถา้ งานรับจ้างผลิตน้ ามันปาล์ม
สาหรับบริ โภค จะไม่มีความเสี่ ยงเรื่ องการผันผวนของราคาวัตถุดิบ และการตั้งราคาค่าบริ การรับจ้างผลิต บริ ษทั ฯใช้การเทียบเคียงจาก
ราคากลางของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงกลัน่ น้ ามันปาล์ม สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 99.87
ซึ่ งต้นทุนบริ การของส่ วนงานที่ทาให้มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายสู ง เกิดจากการผลิตในส่ วนงานบรรจุน้ ามันสาเร็ จรู ป
3 ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดขายในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับร้อยละ 58.81 เนื่องจากนาเรื อไป
รับจ้างขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศมากขึ้นกว่าปี 2559 ทาให้ตน้ ทุนบริ การที่เพิ่มขึ้นในงวดไตรมาส 2 ปี 2560 ได้แก่ ต้นทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง และต้นทุนท่าเทียบเรื อ แต่การขาดทุนของบริ ษทั ย่อย เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาเรื อ และจาเป็ นต้องหยุดให้บริ การ
ขนส่ งในเดือนมิถุนายน 2560
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย สาหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 2.63 ล้านบาท และ 9.08
ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบงวดปี 2560 กับงวดปี 2559 ค่าใช้จ่ายขายลดลงเท่ากับ 6.45 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 71.04 เนื่องจากการ
ยกเลิกฝ่ ายขายน้ ามันบริ โภคของบริ ษทั ฯ ทาให้ค่าใช้จ่ายขายที่เกี่ยวข้องกับการขายน้ ามันบริ โภคลดลง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็ นของ
ค่าใช้จ่ายขนส่ งสิ นค้าในส่ วนของการขายไบโอดีเซล และค่าใช้จ่ายเพื่อส่ งออกกลีเซอรี น
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 19.91 ล้านบาท และ
16.94 ล้านบาทตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 2 ปี 2560 กับงวดปี 2559 ค่าใช้จ่ายบริ หารงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.96 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.49 เนื่องจาก ในไตรมาส 2 ปี 2560 เกิดจากบริ ษทั ย่อยที่อยูใ่ นระหว่างการจาหน่ายสิ นทรัพย์หยุดดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยแห่งนี้ จานวน 3.84 ล้านบาท จึงต้องเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนบริ หารงาน ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2559
จานวน 2.62 ล้านบาท
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ต้ นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนทางการเงินสาหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2559 ซึ่ ง เท่ากับ 0.67 ล้านบาทและ เท่ากับ
2.85 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 2 ปี 2560 กับงวดปี 2559 มีตน้ ทุนทางการเงินลดลง เท่ากับ 2.18 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 76.59 ทั้งนี้การลดลงของต้นทุนทางการเงิน มาจากดอกเบี้ยจ่ายของสถาบันการเงินที่ลดลง เพราะบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี
การจ่ายชาระเงินกูย้ ืม ทาให้ยอดเงินกูย้ ืม ณ 30 มิถุนายน 2560 ลดลงเหลือ 70.59 ล้านบาท จากยอดเงินกูย้ ืม ณ 30 มิถุนายน 2559
จานวน 356.00 ล้านบาท

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายเลขานุการโทร. 0-34877-486-8 ต่อ 500
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