
 

 
ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2            
                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. 

ท่ี AIE 109/2560 
          วนัท่ี  15 พฤษภาคม 2560 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 (แกไ้ข คร้ังท่ี 2) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวด 
ไตรมาส 1 (1 มกราคม – 31 มีนาคม)  ปี 2560  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 
ไตรมำส 1 ปี 2560 ไตรมำส 1 ปี 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 501.45 1,148.64 (647.19) (56.34) 

ตน้ทุนขายและบริการรวม (577.57) (1,085.84) (508.27) (46.81) 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหารงาน (22.54) (39.38) (16.85) (42.77) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (98.65) 23.42 (122.07) (521.24) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.02) 0.01 (0.03) (521.23) 

 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการ  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และ 2559 เท่ากบัขาดทุน  
(98.65)  ลา้นบาท และก าไร  23.42 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2560 กบัปี 2559 บริษทัฯมีผลการด าเนินงานขาดทุน
เพ่ิมข้ึน เท่ากบั (122.07) ลา้นบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ (521.24) ดว้ยสาเหตุดงัน้ี.- 
  
รำยได้ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และ 2559 เท่ากบั  501.45  ลา้นบาท และ 1,148.64 ลา้น
บาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2560 กบัปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมลดลง (647.19) ลา้นบาท หรือมีอตัราลดลง
ร้อยละ (56.34)  ซ่ึงสรุปแยกตามส่วนงานไดด้งัน้ี 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล และผลติภัณฑ์พลอยได้  
1.1 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัไบโอดีเซล ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และ 2559 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วน

งานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 94.74 และ  อตัราร้อยละ 83.05 ดงัน้ี 

ไตรมาส 1 ปี 2560 รายไดเ้ท่ากบั 452.79 ลา้นบาท  ปริมาณการจ าหน่าย 12,887 ตนั ราคาขายเฉล่ีย  35,130  บาท/ตนั      
ไตรมาส 1 ปี 2559 รายไดเ้ท่ากบั 953.94 ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่าย 28,712 ตนั  ราคาขายเฉล่ีย  33,225  บาท/ตนั 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ าหน่ายไบโอดีเซล ในไตรมาส 1 ปี 2560 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากบั 500.63 ลา้น
บาท  หรือลดลงร้อยละ 52.00 โดยมีปริมาณการขายลดลง จ านวน 15,825 ตนั หรือลดลงร้อยละ 55.11 และราคาขาย
เฉล่ียเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 1,910  บาท / ตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.00 เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการประกาศลดอตัราส่วนผสม
ของน ้ ามนัไบโอดีเซลของกระทรวงธุรกิจพลงังาน เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงประกาศอตัราสัดส่วนผสม
ของไบโอดีเซลในน ้ามนัดีเซล เป็นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตร ในขณะท่ีไตรมาส 1 ปี 
2559 ใช้อตัราสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ ามันดีเซล ท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 6.5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดย
ปริมาตรซ่ึงประกาศใหบ้งัคบัใชต้ั้งแต่เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558  

1.2 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนรายได้
ส่วนผลิตภณัฑพ์ลอยไดต่้อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 2.28 และอตัราร้อยละ 1.41 ดงัน้ี 

ไตรมาส 1 ปี 2560 รายไดเ้ท่ากบั 11.43 ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่ายเท่ากบั 2,712 ตนั ท่ีราคาขายเฉล่ีย  
4,210 บาท/ตนั      
ไตรมาส 1 ปี 2559 รายไดเ้ท่ากบั 16.22 ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่ายเท่ากบั 3,085 ตนั ท่ีราคาขายเฉล่ีย 
5,270 บาท/ตนั      

บริษทัฯ มีรายได ้ในไตรมาส 1 ปี 2560 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากบั 4.79 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
29.53 ปริมาณการขายผลิตภณัฑ์พลอยได ้ซ่ึงไดแ้ก่ กลีเซอรีนดิบ ลดลงจ านวน 373 ตนั  หรือลดลงร้อยละ 12.00 
และราคาขายเฉล่ียลดลงเท่ากบั 1,190 บาท / ตนั หรือลดลงร้อยละ 18.45 ทั้งน้ี ปริมาณขายท่ีลดลงเป็นผลสืบเน่ือง
จากปริมาณการผลิตไบโอดีเซลท่ีลดลง 

 
2. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนับริโภค  

2.1  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์บริโภค ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คิด
เป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม มีอตัราร้อยละ 1.42 และอตัราร้อยละ 13.17 ดงัน้ี 

ไตรมาส 1 ปี 2560 รายไดเ้ท่ากบั 7.19 ลา้นบาท ปริมาณขาย 189 ตนั ราคาขายเฉล่ีย 37,530 บาท/ตนั    
ไตรมาส 1 ปี 2559 รายไดเ้ท่ากบั 151.29 ลา้นบาท ปริมาณขาย 4,845 ตนั ราคาขายเฉล่ีย 31,230 บาท/ตนั    

บริษทัฯ มีรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2560 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากบั 144.10 ลา้นบาท หรือลดลงร้อย
ละ 95.25 ปริมาณการขายลดลง 4,656 ตนั หรือลดลงร้อยละ 96.10 ราคาขายเพ่ิมข้ึน 6,300 บาท/ตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 16.79 ซ่ึงสาเหตุท่ีปริมาณการขายลดลงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากปี 2560 ทางบริษทัฯ เปล่ียนนโยบายการจ าหน่าย 
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น ้ามนับริโภค เป็นการรับจา้งผลิตน ้ามนับริโภค ซ่ึงยอดขายท่ีเกิดข้ึนในเดือนมกราคมน้ี เกิดจากรายการคา้งส่งของ
รายการสัง่ซ้ือท่ียกมาจากปี 2559    

2.2   บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ตราพาโมลา ให้กบัผูว้า่จา้งผลิต คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วมใน
อตัราร้อยละ 1.32 ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากบั 6.61 ลา้นบาท  

 
3. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ  

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วน
งานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 1.40 และ  อตัราร้อยละ 0.71 ดงัน้ี 

ไตรมาส 1 ปี 2560 มีรายไดเ้ท่ากบั 7.00 ลา้นบาท และปี 2559 มีรายไดเ้ท่ากบั 8.16 ลา้นบาท บริษทัฯมีรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 
2560 ลดลงจากปี 2559 เท่ากบั 1.16 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 14.18 เน่ืองจากการท่ีบริษทัฯเปล่ียนนโยบายการจ าหน่ายน ้ ามนั
บริโภค มาเป็นการรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภค ท าใหร้ายไดรั้บจา้งผลิตมาจาก 2 ส่วน คือ การรับจา้งผลิตน ้ ามนัก่ึงส าเร็จรูปเพื่อใชใ้นการ
ผลิตไบโอดีเซลเท่ากบั 2.13 ลา้นบาท และการรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภคเท่ากบั 4.87 ลา้นบาท  

 
4. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

บริษทัยอ่ย จะมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คิด
เป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วมในอตัราร้อยละ 2.58 และอตัราร้อยละ 0.72 ดงัน้ี  

ไตรมาส 1 ปี 2560 มีรายไดเ้ท่ากบั 12.94 ลา้นบาท    
ไตรมาส 1 ปี 2559 มีรายได ้เท่ากบั 8.29 ลา้นบาท  

บริษทัยอ่ย มีรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากบั 4.65 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.04 เน่ืองจากในปี 
2560 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งระหวา่งประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

 
5. รำยได้อ่ืน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อ
รายไดร้วมในอตัราร้อยละ 0.71 และอตัราร้อยละ 0.18 ดงัน้ี  

ไตรมาส 1 ปี 2560 มีรายได ้3.56 ลา้นบาท  
ไตรมาส 1 ปี 2559 มีรายได ้2.09 ลา้นบาท   

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากบั 1.47 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70.53 เน่ืองจากในปี 
2560 รายไดอ่ื้นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนมาจากค่าเช่าและค่าบริการ 1.87 ลา้นบาท ค่าขนส่งสินคา้ 0.20 ลา้นบาท และ
ดอกเบ้ียจากสญัญาเช่าการเงิน 0.41 ลา้นบาท   
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ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวม  ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เท่ากบั 
577.57 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 116.00 และ ปี 2559 เท่ากบั  1,085.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายต่อ
ยอดขายร้อยละ 94.70 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาสเดียวกนัปี 2560 กบังวดปี 2559  จะมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.30
แยกตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัไบโอดเีซล และผลติภัณฑ์พลอยได้  
ไตรมาส 1  ปี 2560  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 540.55 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 116.44   
ไตรมาส 1  ปี 2559  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 909.03 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ   93.88    

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาสเดียวกนัของ  ปี 2560 และปี 2559 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 22.56 
อนัเป็นผลมาจาก ราคาวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีตน้ทุนสูงกวา่ราคาขาย เน่ืองจากมีปริมาณการผลิตน ้ามนั
ปาลม์ดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน ้ามนัปาลม์ลน้ตลาด ท าใหน้ ้ามนัปาลม์ดิบมีการปรับราคาลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองและรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงราคาน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีผนัผวนเกิดข้ึนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559  ท่ีมีราคาปรับข้ึนไปถึง 37.50 
บาท/กิโลกรัม และมีการประเมินวา่น ้ามนัปาลม์ดิบไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ภาครัฐจึงมีการประกาศปรับลดสดัส่วนผสม
ของไบโอดีเซลในน ้ามนัดีเซลลง เพ่ือรักษาเสถียรภาพของตลาดน ้ามนัปาลม์ดิบในขณะนั้น จนปัจจุบนัน ้ามนัปาลม์ดิบมีราคา
ลดลงเหลืออยู่ท่ี  26.00 บาท/กิโลกรัม เน่ืองจากมีปริมาณผลปาลม์ออกมามากจนลน้ตลาด ภาครัฐจึงมีการปรับเพ่ิมสดัส่วน
ผสมของไบโอดีเซลในน ้ามนัดีเซลข้ึนเป็นล าดบั เพ่ือประคองราคาน ้ามนัปาลม์ดิบไม่ใหล้ดต ่าเกินไปและใหร้าคาผลปาลม์ดิบ
มีราคาไม่ต ่ากวา่ราคาประกาศท่ีภาครัฐจะเขา้มาดูแล แต่การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบเช่นน้ี  ส่งผลใหก้ารบริหาร
จดัการตน้ทุนวตัถุดิบของบริษทัฯ ยากท่ีจะควบคุมได ้  จึงมีผลขาดทุนจากวตัถุดิบคงเหลือท่ีมีราคาสูงกวา่ราคาขายเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.00 บาท/กิโลกรัม   และจากการปรับลดสดัส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ามนัดีเซลท่ีผา่นมา เป็นผลให ้ปริมาณขาย
ลดลง ปริมาณการผลิตกล็ดลง แต่ค่าใชจ่้ายคงท่ีส่วนกลางเพ่ิมข้ึน เพราะไม่สามารถปันส่วนใหต้น้ทุนผลิตตามปริมาณผลผลิต
ของสินคา้ได ้   ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีตนุ้ทนขายซ่ึงเป็นการปันค่าใชจ่้ายส่วนกลาง เท่ากบั 20.00 ลา้นบาท และ ณ 31 
มีนาคม 2560 บริษทัฯ ไดมี้การตั้งค่าเผื่อสินคา้ลดลงไว ้จ านวน 12.58 ลา้นบาท 

 
2. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนับริโภค 

ไตรมาส 1 ปี 2560  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 13.42 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 97.81  
ไตรมาส 1 ปี 2559  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 156.48 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 101.60  

บริษทัฯ มีอตัราตน้ทุนขายต่อ ยอดขาย ในส่วนน ้ามนับริโภค ในไตรมาส 1 ปี 2560 และปี 2559 ในอตัราใกลเ้คียงกนั  
 

3. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 
ไตรมาส 1 ปี 2560  มีตน้ทุนบริการรับจา้ง เท่ากบั 7.83 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 111.85 และ

มีตน้ทุนบริการรับจา้งขนส่ง  เท่ากบั 0.84 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 420.00  (ซ่ึงรายไดค่้าบริการขนส่ง 
น าไปรวมไวใ้นรายไดอ่ื้น จ านวน 0.20 ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ปี 2559  มีตน้ทุนบริการรับจา้ง เท่ากบั 6.75 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ   79.33 
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บริษทัฯ มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจา้งผลิต เม่ือเปรียบเทียบงวดเดียวกนัของปี 2560 กบังวดปี 
2559 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 33.52  ท าให ้ในไตรมาส 1 ปี 2560 มีผลขาดทุนจากส่วนงานรับจา้งผลิต ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 

- งานรับจา้งกลัน่น ้ ามนัปาลม์ก่ึงส าเร็จรูปเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบั 
76.67  ซ่ึงมีอตัราใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา  และบริษทัฯ ยงัคงมีผลก าไรในการรับจา้งผลิตส่วนน้ีอยา่งสม ่าเสมอ  

- งานรับจา้งกลัน่น ้ ามนัปาลม์ส าหรับบริโภคและบรรจุน ้ ามนัปาลม์ส าเร็จรูปตราพาโมลา ตามท่ีบริษทัฯมีนโยบายยกเลิก
ฝ่ายขายน ้ ามนัปาลม์ส าหรับบริโภค เพราะเห็นวา่ตลาดน ้ ามนับริโภคมีการแข่งขนักนัสูง และงานรับจา้งผลิตน ้ ามนัปาลม์
ส าหรับบริโภค จะไม่มีความเส่ียงเร่ืองการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  และการตั้งราคาค่าบริการรับจา้งผลิต บริษทัฯใชก้าร
เทียบเคียงจากราคากลางของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ ามนัปาลม์ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีอตัราตน้ทุนขายต่อ
ยอดขาย เท่ากบัร้อยละ 127.08 ซ่ึงตน้ทุนบริการของส่วนงานท่ีท าใหมี้อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายสูง เกิดจากการผลิตใน
ส่วนงานบรรจุน ้ ามนัส าเร็จรูป  

อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัฯมีปริมาณยอดขายนอ้ยกวา่ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีบริษทัฯมี  ส่วนงานรับจา้งผลิตก็จะเป็น
ส่วนหน่ึงในการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิตออกไป ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนผลิตของบริษทัฯได ้ 

 
4. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

ไตรมาส 1 ปี 2560  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 14.92 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 115.31 
ไตรมาส 1 ปี 2559  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั   7.77 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ   93.73 

บริษทัยอ่ย มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขายในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 21.58 เน่ืองจากน าเรือไป
รับจา้งขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศมากข้ึนกวา่ปี 2559  ตน้ทุนบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในงวดไตรมาส 1 ปี 2560 ไดแ้ก่ ตน้ทุนน ้ามนั
เช้ือเพลิง และตน้ทุนท่าเทียบเรือ 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  และ 2559 เท่ากบั 
2.04 ลา้นบาท  และ 9.10 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2560 กบังวดปี 2559 ท่ีค่าใชจ่้ายลดลงเท่ากบั 7.06 ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 77.59 เน่ืองจากการยกเลิกฝ่ายขายน ้ามนับริโภคของบริษทัฯ ท าใหค่้าใชจ่้ายขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายน ้ามนับริโภคน้ีลดลง    

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559  เท่ากบั 
19.73 ลา้นบาท และ   27.16  ลา้นบาทตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2560 กบังวดปี 2559 ค่าใชจ่้ายบริหารงานลดลง
เท่ากบั 7.43 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 27.36 เน่ืองจาก ในไตรมาส 1 ปี 2560  การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญกบัลูกหน้ีกลุ่มน ้ามนั
บริโภครายหน่ึง จ านวน 10.88 ลา้นบาท  
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ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ซ่ึง เท่ากบั 0.89 ลา้น
บาทและ เท่ากบั 2.32  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2560 กบังวดปี 2559  มีตน้ทุนทางการเงินลดลง เท่ากบั 1.43  ลา้นบาท  
หรือลดลงร้อยละ 61.67   ทั้งน้ีการลดลงของตน้ทุนทางการเงิน มาจากดอกเบ้ียจ่ายของสถาบนัการเงินท่ีลดลง  เพราะบริษทัและบริษทัยอ่ย 
มีการจ่ายช าระเงินกูย้มื ท าใหย้อดเงินกู ้ณ 31 มีนาคม 2560 ลดลงเหลือ 126.00 ลา้นบาท  จาก ยอดเงินกูย้มื ณ 31 มีนาคม 2559    
จ านวน 289.90 ลา้นบาท  
  
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
            
                                                                                                            

       (นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
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ฝ่ายเลขานุการโทร. 0-34877-486-8 ต่อ 500 


