บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107556000311
ที่ AIE 156/2561

14 สิ งหาคม 2561

เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สาหรับ

งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 (1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ไตรมำส 2 ปี
2561
สอบทำนแล้ ว
ล้ ำนบำท
382.22

ไตรมำส 2 ปี
2560
สอบทำนแล้ ว
ล้ ำนบำท
643.92

ล้ ำนบำท
(261.70)

ร้ อยละ
(40.64)

360.55

671.54

(311.00)

(46.31)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารและต้นทุนทางการ
เงิน

22.67

23.20

(0.54)

(2.31)

กาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริ ษทั ใหญ่

(2.20)

(50.71)

48.51

95.65

(0.0005)

(0.0112)

0.0107

95.54

ผลประกอบกำร
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริ การรวม

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (งบการเงินรวม) มีผลการดาเนินงาน ขาดทุนสุทธิสาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 2.20 ล้าน
บาท และ 50.71 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีผลการดาเนินงานขาดทุนลดลง 48.51 ล้านบาท
หรื อลดลงในอัตราร้อยละ 95.65 โดยบริ ษทั ฯ (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) มีผลการดาเนิ นงานกาไรสุ ทธิ 1.36 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี
2561 เที ยบกับไตรมาส 2 ปี 2560 ที่ มีผลขาดทุนสุ ทธิ เท่ากับ 44.24 ล้านบาท บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนลดลง 45.60 บาท หรื อร้อยละ 103.07
เนื่องจากมีความสามารถในการทากาไรมากขึ้นจากต้นทุนขายสิ นค้ามีราคาต่ากว่าราคาขาย อันเป็ นผลของราคาน้ ามันปาล์มดิบมีความผัน
ผวนน้อยกว่า (ราคาขึ้น-ลงอยูใ่ นช่วงราคา 18.50 – 24.00 บาท ซึ่ งมีส่วนต่างสูงถึง 2.00 – 4.00 บาท/กิโลกรัม) ในช่วงเดียวกันของปี 2560
(ราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากราคาสูงสุด 32.00 – 23.50 บาท ซึ่งมีส่วนต่างสูงถึง 8.50 บาท/กิโลกรัม) ในขณะที่ผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 ขาดทุนสุ ทธิ 1.71 ล้านบาท เนื่ องจาก ในไตรมาส 1 ปี 2561 ราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบปรับตัวขึ้น-ลง ที่มีส่วนต่างราคาที่ 2.00 – 4.00 บาท/กิโลกรัม ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน อีกทั้ง กรมการค้าภายในได้ประกาศ
ควบคุมราคาน้ ามันปาล์มดิ บที่ ไม่ต่ากว่า 19.00 บาท/กิ โลกรัม ในช่วงเดื อนมีนาคม - เมษายน และมีการปรับตัวของราคาเพียงเล็กน้อย
ในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั ฯจึงรับรู ้ผลขาดทุนจาก Stock loss ซึ่งได้บนั ทึกค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2561
แล้วในจานวน 10.23 ล้านบาท และ ณ 30 มิถุนายน 2561 จานวน 1.54 ล้านบาท ตามลาดับ
ที่ต้งั
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จากการผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มดิ บข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและจาหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มดิบนั้นมีปัจจัยความเสี่ ยงหลักที่มีอยู่ตามลักษณะการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
(Inherent Risk) ที่สร้างผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคา
น้ ามันปาล์มดิบ โดยปั จจัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ การแทรกแซงด้านราคาน้ ามันปาล์มดิบของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ ความต้องการบริ โภค สภาพภูมิอากาศ และปริ มาณน้ ามันปาล์มดิบค้างสต๊อก และในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา น้ ามันปาล์ม
ดิบในตลาดโลกและในประเทศไทยมีความผันผวนค่อนข้างสู ง บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว และได้กาหนดนโยบาย
โดยเน้นให้ความสาคัญ ในการบริ หารจัดซื้ อและจัดการวัตถุดิบ (น้ ามันปาล์มดิบ) และสิ นค้า (น้ ามันไบโอดีเซล) ให้มีอตั ราการ
หมุนเวียนของสิ นค้าที่ เร็ วขึ้ นและเก็บสต็อกไว้ระหว่าง 30 - 45 วัน เพี ยงพอสาหรั บการผลิ ตและจัดส่ งในแต่ ละเดื อนภายใต้
สัญญาคาสั่งซื้ อรายไตรมาสและรายปี เท่านั้น และควบคุมอัตราการสู ญเสี ยจากการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น แต่นโยบาย
ดังกล่าวและการควบคุมอัตราการสู ญเสี ยก็ไม่สามารถกาจัดความเสี่ ยงข้างต้นได้ท้ งั หมด เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ ยงดังกล่าวและ
ช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ ยงต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯเท่านั้น
บริ ษทั ย่อย มีผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ ปี 2560 ขาดทุนสุทธิ 3.56 ล้านบาท และ 6.47 ล้านบาท โดย
ลดลงจาก ปี 2560 เท่ากับ 2.91 ล้านบาท หรื อร้อยละ 44.95
กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้ น
บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้น จากการขายสิ นค้าและบริ การ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 19.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.85 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 171.05 จากไตรมาส 2 ปี 2560 ที่ขาดทุนขั้นต้น 27.39 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย มีกาไรขั้นต้น จากการให้บริ การ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 0.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.60 ล้านบาทหรื อร้อยละ
102.22 จากไตรมาส 2 ปี 2560 ที่ขาดทุนขั้นต้น 4.50 ล้านบาท
ประกอบด้วยสาเหตุ ดังต่อไปนี้
ผลกำรดำเนินงำนงวดไตรมำส 2 ปี 2561

ไบโอดีเซล
น้ ามันบริ โภค
ผลพลอยได้

น้ ามันปาล์ม

เดินเรื อ

รายได้อื่น

รายได้รวม

352.85

13.57

13.68

2.12

382.22

(336.71)

(10.25)

(13.58)

0.00

(360.54)

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน

16.14

3.32

0.10

2.12

21.68

อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)

92.31

3.55

3.58

0.55

100.00

อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

95.43

75.53

99.27

0.00

94.33

(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ

ที่ต้งั

รับจ้างกลัน่
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ผลกำรดำเนินงำนงวดไตรมำส 2 ปี 2560
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน
อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)
อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

ไบโอดีเซล
น้ ามันบริ โภค
ผลพลอยได้

รับจ้างกลัน่
น้ ามันปาล์ม

เดินเรื อ

รายได้อื่น

รายได้รวม

611.82

15.99

11.84

4.27

643.92

(641.03)

(14.17)

(16.34)

0.00

(671.54)

(29.21)

1.82

(4.50)

4.27

(27.62)

95.02

2.48

1.84

0.66

100.00

104.77

88.62

138.01

0.00

104.29

ไบโอดีเซล
น้ ามันบริ โภค
ผลพลอยได้

น้ ามันปาล์ม

เดินเรื อ

รายได้อื่น

รายได้รวม

(258.97)

(2.42)

1.84

(2.15)

(261.70)

(42.33)

(15.13)

15.54

(50.35)

(40.64)

ผลต่างต้นทุนขาย ตามส่วนงาน (ล้านบาท)

(304.32)

(3.92)

(2.76)

0.00

(311.00)

อัตราผลต่างต้นทุนขายตามส่วนงาน (%)

(47.47)

(27.66)

(16.89)

0.00

(46.31)

ผลต่าง อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

(9.35)

(13.08)

(38.74)

0.00

(9.96)

เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน
ผลต่างรายได้ ตามส่วนงาน (ล้านบาท)
อัตราผลต่างรายได้ตามส่วนงาน (%)

รับจ้างกลัน่

รำยได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 382.22 ล้านบาท และ 643.92 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบไตรมาส 2 ปี 2561 กับปี 2560 รายได้รวมลดลง 261.70 ล้านบาท หรื อร้อยละ 40.64 ซึ่งสรุ ปตามส่วนงานได้ดงั นี้
1. ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยไบโอดีเซล นำ้ มันปำล์ มบริโภค และผลิตภัณฑ์ พลอยได้
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายไบโอดีเซล น้ ามันปาล์มบริ โภค และผลิตภัณฑ์พลอยได้สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560
เท่ากับ 352.85 ล้านบาท และ 611.82 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 92.31 และ 95.02 ตามลาดับ
ซึ่งมีรายได้ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 258.97 ล้านบาท หรื อร้อยละ 42.33 เป็ นผลมาจากการลดลงของปริ มาณขายและราคาขาย
ต่อหน่วยสิ นค้า ดังนี้
-

ที่ต้งั

ไตรมาส 2 ปี 2561 มีปริ มาณการจาหน่ายสิ นค้ารวม 15,820 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 22,280 บาท/ตัน
ไตรมาส 2 ปี 2560 มีปริ มาณการจาหน่ายสิ นค้ารวม 21,954 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 27,840 บาท/ตัน
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บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการจาหน่ายสิ นค้ารวมลดลงจานวน 6,134 ตัน หรื อร้อยละ 27.94 เกิดจากนโยบายการจัดจาหน่าย และการ
แข่งขันในการให้ส่วนลดจากราคาประกาศของไบโอดีเซล และราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยสิ นค้าลดลง 5,560 บาท/ตัน เนื่องจากราคาตลาด
ของวัตถุดิบปรับตัวลดลง แบ่งตามกลุ่มสิ นค้า คือ
- ปริ มาณการจาหน่ายไบโอดี เซล ไตรมาส 2 ปี 2561 มีปริ มาณ 12,614 ตัน และไตรมาส 2 ปี 2560 ปริ มาณ 15,935 ตัน ซึ่ ง
ไตรมาส 2 ปี 2561 มีปริ มาณขายลดลง 3,321 ตัน และราคาขายลดลง 5,730 บาท/ตัน
- ปริ มาณการจาหน่ายน้ าปาล์มบริ โภคไตรมาส 2 ปี 2561 มีปริ มาณ 709 ตัน และไตรมาส 2 ปี 2560 ปริ มาณ 4,131 ตัน ซึ่ ง
ไตรมาส 2 ปี 2561 มีปริ มาณขายลดลง 3,422 ตัน และราคาขายลดลง 6,200 บาท/ตัน
ปริ มาณการจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ไตรมาส 2 ปี 2561 มีปริ มาณ 2,498 ตัน ราคาขาย 1,350 บาท/ตัน และไตรมาส 2 ปี 2560
ปริ มาณ 1,888 ตัน ราคาขาย 800 บาท/ตัน ซึ่งไตรมาส 2 ปี 2561 มีปริ มาณขายเพิ่มขึ้น 610 ตัน และราคาขายเพิ่มขึ้น 550 บาท/ตัน
2. ส่ วนงำนรับจ้ ำงผลิต
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการรับจ้างผลิต สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 13.57 ล้านบาท และ15.99 ล้านบาท มีรายได้
ในไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จานวน 2.42 ล้านบาท หรื อร้อยละ 15.13 รายได้จากการรับจ้างผลิตคิดเป็ นสัดส่วนรายได้ต่อ
รายได้รวมในอัตราร้อยละ 3.55 และอัตราร้อยละ 2.48
รายได้บริ การรับจ้างผลิตมาจากลูกค้าแบ่งเป็ น 2 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ
- บริ การรั บจ้างผลิตน้ ามัน กึ่ งสาเร็ จรู ปเพื่อใช้ในการผลิตน้ ามันไบโอดี เซล ในปี 2561 เท่ ากับ 7.82 ล้านบาท ในปี 2560
เท่ากับ 8.95 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงเกิดจากความต้องการใช้วตั ถุดิบเพื่อผลิตน้ ามันไบโอดีเซลของลูกค้าลดลง
- บริ การรับจ้างผลิตน้ ามันบริ โภค ในปี 2561 เท่ากับ 5.76 ล้านบาท และ ปี 2560 เท่ากับ 6.84 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง
เนื่องจากบริ ษทั ฯยกเลิกสัญญากับลูกค้ารายเดิมใน เดือน พ.ค 2561 และมีลูกค้ารายใหม่เข้าทาสัญญาแทน แต่ปริ มาณตามสัญญาลดลง
3. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่งสาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 มีรายได้ เท่ากับ 13.68 ล้านบาท และ
ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 11.84 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 3.58 และ อัตราร้อยละ 1.84
ตามลาดับ ซึ่งเป็ นการให้บริ การกับลูกค้าต่างประเทศรายเดิม เช่นเดียวกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
4. รำยได้ อื่น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้อื่นสาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 มีรายได้ 2.12 ล้านบาท และ 4.27 ล้านบาทคิดเป็ น
สัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.55 และอัตราร้อยละ 0.66 ซึ่งรายได้อื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
รายได้ค่าเช่าถังเก็บน้ ามัน, รายได้จากการจาหน่ายเศษวัสดุ, ดอกเบี้ยรับ, กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน, กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เป็ นต้น
ที่ต้งั
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ต้ นทุนขำยและต้นทุนบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การรวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 360.54 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
ต้นทุนขายรวมต่อรายได้รวมร้อยละ 94.33 และไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 671.54 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราต้นทุนขายรวมต่อรายได้รวม ร้อย
ละ 104.29 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 2 ปี 2561 กับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย ลดลงร้อยละ 9.96 สรุ ป
ตามส่วนงาน ดังนี้
1. ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยนำ้ มันไบโอดีเซล นำ้ มันบริโภค และผลิตภัณฑ์ พลอยได้
ไตรมาส 2 ปี 2561 มีตน้ ทุนขาย เท่ากับ 336.71 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อรายได้ส่วนงาน คิดเป็ นร้อยละ 95.43
ไตรมาส 2 ปี 2560 มีตน้ ทุนขาย เท่ากับ 641.03 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อรายได้ส่วนงาน คิดเป็ นร้อยละ 104.77
บริ ษทั ฯ มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายของงวดไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลงจากงวดไตรมาส 2 ปี 2560 ร้อยละ 9.35 เป็ นผลจากราคา
น้ ามันปาล์มดิบมีการปรับตัวเพียงเล็กน้อยบริ ษทั ฯจึงมีตน้ ทุนวัตถุดิบที่ต่ากว่าราคาขายและบริ ษทั ฯได้พยายามบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือ
ให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยให้มีอตั ราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือไม่ต่ากว่า 0.7 เท่า หรื อระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ยระหว่าง 30 –
45 วัน เพื่อลดความเสี่ ยงจากการบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง (NRV) ในสิ นค้าคงเหลือที่จะอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาน้ ามันปาล์มดิบมีความ
ผันผวนมาก
ปี
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
1. อัตรำส่ วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ (เท่ ำ)
ปี 2560
0.48
0.58
0.78
ปี 2561
0.85
1.08
0.85
2. ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่ (วัน)
ปี 2560
63
52
38
ปี 2561
35
28
35

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

0.88
0.77

1.11
0.84

1.12
0.71

1.02
-

1.10
-

1.40
-

0.78
-

0.82
-

0.90
-

34
39

27
35

27
40

29
-

27
-

21
-

39
-

37
-

33
-

สถิตริ ำคำนำ้ มันปำล์ มดิบเฉลีย่ รำยเดือน ต่ อ กิโลกรัม
รำคำนำ้ มันปำล์ มดิบ กทม. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ปี 2559
29.63 30.10 29.02
ปี 2560
31.40 31.97 28.97
ปี 2561
19.36 21.28 20.37

เม.ย.
32.26
26.91
18.97

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลีย่
33.93 35.50 37.49 34.00 31.05 30.00 29.63 30.80 31.95
26.77 23.84 23.05 22.13 22.11 21.59 20.73 19.12 24.88
20.10 23.20 21.59 - 20.70

ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์, กรกฎาคม 2561

จากข้อมูลราคาน้ ามันปาล์มดิบเฉลี่ยรายเดือน จากกรมการค้าภายใน การปรับราคาขึ้น-ลงของวัตถุดิบหลักน้ ามันปาล์มดิบ ทาให้
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง ณ 30 มิถุนายน 2561 จานวน 1.54 ล้านบาท เป็ นผลจากการราคา
วัตถุดิบที่ปรับขึ้นและลงภายในไตรมาส โดยราคาซื้อน้ ามันปาล์มดิบอยูใ่ นช่วงราคา 18.50 – 24.00 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ ไตรมาส 2 ปี
ที่ต้งั
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2560 มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง ณ 30 มิถุนายน 2560 จานวน 9.94 ล้านบาท จากน้ ามันปาล์มดิบมีการปรับราคาลดลงอย่างรุ นแรง
และต่อเนื่อง
2. ส่ วนงำนรับจ้ ำงผลิต
ไตรมาส 2 ปี 2561 มีตน้ ทุนบริ การ เท่ากับ 10.25 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 75.53
ไตรมาส 2 ปี 2560 มีตน้ ทุนบริ การ เท่ากับ 14.17 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 88.62
บริ ษทั ฯ มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจ้างผลิต เมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 2 ปี 2561 กับงวดเดียวกันปี 2560
ลดลงร้อยละ 13.08 ซึ่งบริ ษทั ฯยังคงมีผลกาไรในการรับจ้างผลิตอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากไม่มีความเสี่ ยงเรื่ องการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ส่วนงานรับจ้างผลิตเป็ นส่วนงานที่ช่วยปั นส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต ทาให้สามารถลดต้นทุนผลิตสินค้าของบริ ษทั ฯได้
3. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
ไตรมาส 2 ปี 2561 มีตน้ ทุนบริ การ เท่ากับ 13.58 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 99.27
ไตรมาส 2 ปี 2560 มีตน้ ทุนบริ การ เท่ากับ 16.34 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 138.01
บริ ษทั ย่อย มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดขาย ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 2.76 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 16.89
เนื่องจากเรื อสามารถให้บริ การได้ตามปกติ หลังจากหยุดซ่อมแซมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่งสิ นค้าภายในประเทศและค่าใช้จ่ายศุลกากรสาหรับ
ส่งออกต่างประเทศ สาหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 1.63 ล้าน และไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 2.63 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างงวดเดียวกันปี 2561 กับปี 2560 ค่าใช้จ่ายลดลงเท่ากับ 1.00 ล้านบาท หรื อร้อยละ 38.14 เนื่องจากการขายสิ นค้าเป็ นเงื่อนไข รับ
สิ นค้าหน้าโรงงานมากกว่าจัดส่งถึงลูกค้า และมีรายการส่งออกต่างประเทศลดลง
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 20.96 ล้านบาท และ 19.91 ล้าน
บาท ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 2 ปี 2561 และปี 2560 ค่าใช้จ่ายบริ หารงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.05 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.29
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 0.08 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
เท่ากับ 0.67 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลงเท่ากับ 0.59 ล้านบาท หรื อร้อยละ 87.99
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จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายเลขานุการโทร. 034-877-485-8 ต่อ 500
Email: ir@aienergy.co.th
ที่ต้งั
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