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ท่ี AIE 191/2561          13 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวดไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับ

งวดไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน )  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบกำรงบกำรเงนิรวม 

ไตรมำส 3         
ปี 2561 

สอบทำนแล้ว 

ไตรมำส 3           
ปี 2560 

สอบทำนแล้ว 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 388.06 819.95 (431.89) (52.67) 

ตน้ทุนขายและบริการรวม 390.44 656.76 (266.32) (40.55) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและตน้ทุนทางการเงิน 20.31 33.61 (13.30) (39.57) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (22.91) 100.37 (123.27) (122.82) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.004) 0.022 (0.026) (119.90) 

 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงาน ขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 22.91 ลา้นบาท และ 
มีก าไรสุทธิ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 100.37  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 3 ปี 2561  กับไตรมาส 3 ปี  2560 
บริษทัฯมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรลดลง 123.27 ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 122.82   

โดยบริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 16.11 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2561 เทียบกบัไตรมาส 
3 ปี 2560 ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 29.44 ลา้นบาท บริษทัฯมีผลขาดทุนลดลง 13.30 บาท หรือลดลงร้อยละ 45.18 ผลขาดทุนท่ีลดลง 
เป็นผลจากปริมาณขายท่ีลดลงในขณะท่ีอตัราตน้ทุนขายของทั้งสองไตรมาส มีอตัราใกลเ้คียงกนั  ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในช่วงไตรมาส 2 
และไตรมาส 3 ปี 2561 มีราคาปรับลงอย่างต่อเน่ืองอยูใ่นช่วงราคา 23.00 – 19.00 บาท ซ่ึงมีส่วนต่าง 4.00 บาท/กิโลกรัม  ซ่ึงมีส่วนต่าง
มากกวา่ในช่วง เดียวกนัของปี 2560 ราคาปรับลดลงจากราคา 23.00 – 22.00 บาท     
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ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ในงวด 9 เดือน ปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 17.82  ลา้นบาท เน่ืองจาก ใน
งวดไตรมาส 3  ราคาวตัถุดิบน ้ ามนัปาลม์ดิบมีการปรับราคาลงอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีกล่าวมาแลว้ เป็นผลท าใหเ้กิดผลขาดทุนขั้นตน้ เป็นไตร
มาสแรกในปี 2561 ในขณะท่ีไตรมาส 1 ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบปรับตวัข้ึน-ลง โดยมีส่วนต่างราคาท่ี 2.00 – 4.00 บาท/กิโลกรัมท าให้ผล
ประกอบการมีก าไรขั้นตน้ และขาดทุนสุทธิเพียง 3.07 ลา้นบาท  ประกอบกับในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน กรมการคา้ภายในได้
ประกาศควบคุมราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบท่ีไม่ต ่ากวา่ 19.00 บาท/กิโลกรัม ส าหรับไตรมาส 2  ผลการปรับข้ึนของราคา วตัถุดิบและปรับราคา
ลงพียงเล็กนอ้ยในช่วงปลายไตรมาส 2  ท าให้ไตรมาส 2 มีผลประกอบการเป็นก าไรสุทธิ 1.33 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บรู้ผลขาดทุน
จาก Stock loss ซ่ึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 10.23 ลา้นบาท   ณ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 
1.54 ลา้นบาท และ ณ 30 กนัยายน 2561 จ านวน 6.77 ลา้นบาท ตามล าดบั 

จากการผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบท่ีผ่านมา สะทอ้นให้เห็นวา่การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯในอุตสาหกรรมการผลิต และ
จ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซลจากน ้ ามนัปาลม์ดิบนั้นมีปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีมีอยูต่ามลกัษณะการด าเนินงานของบริษทัฯ (Inherent Risk) 
ท่ีสร้างผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ โดยปัจจยั
ท่ีส่งผลกระทบ ไดแ้ก่ การแทรกแซงดา้นราคาน ้ ามนัปาล์มดิบของภาครัฐ การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความตอ้งการบริโภค 
สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน ้ ามนัปาล์มดิบคา้งสต๊อก และในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา น ้ ามนัปาล์มดิบในตลาดโลกและในประเทศไทยมี
ความผนัผวนค่อนขา้งสูง บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และไดก้ าหนดนโยบายโดยเนน้ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัซ้ือและ
จดัการวตัถุดิบ (น ้ ามนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ (น ้ ามนัไบโอดีเซล) ใหมี้อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วข้ึนและเก็บสตอ็กไวร้ะหวา่ง 30 - 
45 วนั เพียงพอส าหรับการผลิตและจดัส่งในแต่ละเดือนภายใตส้ญัญาค าสัง่ซ้ือรายไตรมาสและรายปีเท่านั้น และควบคุมอตัราการสูญเสีย
จากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่นโยบายดงักล่าวและการควบคุมอตัราการสูญเสียก็ไม่สามารถก าจดัความเส่ียงขา้งตน้ได้
ทั้งหมด เพียงแต่ช่วยลดความเส่ียงดงักล่าวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯเท่านั้น 

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 6.79 ลา้นบาท และไตรมาส 3 ปี 2560 ก าไรสุทธิ 129.80 
ลา้นบาท ซ่ึงก าไรของบริษทัยอ่ยในไตรมาส 3 ปี 2560 เกิดจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ดินและ อาคารของบริษทัยอ่ย  156.57 ลา้นบาท  

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 

บริษทั ฯ  ขาดทุนขั้นตน้ จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 4.04 ลา้นบาท  ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 6.95

ลา้นบาทหรือร้อยละ 238.83  จากไตรมาส 3 ปี 2560 ท่ีก าไรขั้นตน้  2.91 ลา้นบาท 

 บริษทัยอ่ย  ขาดทุนขั้นตน้ จากการใหบ้ริการ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 0.63 ลา้นบาท  และ ไตรมาส 3 ปี 2560 ไม่มี

รายไดจ้ากการบริการ 

 

 ประกอบดว้ยสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี 
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ผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำส 3 ปี 2561 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
ขายและ
บริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 360.18 11.96 13.63 385.77 2.28 388.05 

ตน้ทุนขายและบริการ (367.63) (8.55) (14.26) (390.44) 0.00 (390.44) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (7.45) 3.41 (0.63) (4.67) 2.28 (2.39) 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  93.37 3.10 3.53 100.00 0.59 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  102.07 71.49 104.62 101.21 0.00 (100.62) 
             

ผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำส 3 ปี 2560 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
ขายและ
บริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 631.63 27.32 0.00 658.95 161.00 819.95 

ตน้ทุนขายและบริการ (635.53) (21.23) 0.00 (656.76) 0.00 (656.76) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (3.90) 6.09 0.00 2.19 161.00 163.19 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  95.85 4.15 0.00 100.00 19.63 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  100.62 77.71 0.00 99.67 0.00 (80.10) 

       

เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
ขายและ
บริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  (271.45) (15.36) 13.63 (273.18) (158.72) (431.90) 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) (42.98) (56.22) 100.00 (41.46) (98.58) (52.67) 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน (267.90) (12.68) 14.26 (266.32) 0.00 (266.32) 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) (42.15) (59.73) 100.00 (40.55) 0.00 (40.55) 

ผลต่าง อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย 1.45 (6.22) 104.62 1.54 0.00 (20.52) 
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รำยได้  

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 และ 2560  เท่ากบั  385.77  ลา้นบาท และ 

658.95  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี 2561 กบัปี 2560  รายไดข้ายและบริการรวมลดลง  273.18  ลา้นบาท หรือร้อยละ 41.46  

ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล น ำ้มนัปำล์มบริโภค และผลติภัณฑ์พลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไบโอดีเซล น ้ ามนัปาลม์บริโภค และผลิตภณัฑพ์ลอยไดส้ าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 และ  2560

เท่ากบั 360.18 ลา้นบาท และ 631.63 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 93.37 และ 95.85 ตามล าดบั  

ซ่ึงมีรายไดใ้นปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 271.45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 42.98 เป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณขายและราคาขาย

ต่อหน่วยสินคา้ ดงัน้ี 

- ไตรมาส 3 ปี 2561  มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวม   15,708 ตนั  ราคาขายเฉล่ีย  22,930 บาท/ตนั 
- ไตรมาส 3 ปี 2560  มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวม  26,615  ตนั  ราคาขายเฉล่ีย 23,730 บาท/ตนั 
บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมลดลงจ านวน 10,907 ตนั  หรือร้อยละ 40.98   และราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ลดลง 

800 บาท/ตนั เน่ืองจากราคาตลาดของวตัถุดิบลดลง แบ่งตามกลุ่มสินคา้ คือ 

- ปริมาณการจ าหน่ายไบโอดีเซล ไตรมาส 3 ปี 2561 มีปริมาณ 13,789 ตนั และไตรมาส 3 ปี 2560 ปริมาณ 23,090 ตนั ซ่ึง
ไตรมาส 3 ปี 2561 มีปริมาณขายลดลง 9,301 ตนั และราคาขายลดลง 1,410 บาท/ตนั เกิดจากนโยบายการจดัจ าหน่าย และการแข่งขนัสูง
ในการใหส่้วนลดจากราคาประกาศของไบโอดีเซล  

- ปริมาณการจ าหน่ายน ้ าปาลม์บริโภคไตรมาส 3 ปี 2561  มีปริมาณ 186 ตนั และไตรมาส 3 ปี 2560  ไม่มียอดขาย  
- ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ไตรมาส 3 ปี 2561  มีปริมาณ 1,733 ตนั ราคาขาย 1,033 บาท/ตนั และไตรมาส 3 ปี 

2560  ปริมาณ 3,525 ตนั ราคาขาย 1,010 บาท/ตนั ซ่ึงไตรมาส 3 ปี 2561  มีปริมาณขายลดลงตามปริมาณขายไบโอดีเซล 

1.2 ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ  

       บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 และปี 2560 เท่ากบั 11.96 ลา้นบาท และ 26.32 ลา้นบาท มีรายได้
ในไตรมาส 3 ปี 2561 ลดลงจากปี 2560  เท่ากบั 15.36  ลา้นบาท หรือร้อยละ 56.22 รายไดจ้ากการรับจา้งผลิตคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้
รวมในอตัราร้อยละ 3.10  และอตัราร้อยละ 4.15  

รายไดบ้ริการรับจา้งผลิตมาจากลูกคา้แบ่งเป็น 2 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ  

- บริการรับจา้งผลิตน ้ ามนัปาล์มเพื่อใชใ้นการผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล ในปี 2561 เท่ากบั 6.78 ลา้นบาท ในปี 2560 เท่ากบั 
14.04 ลา้นบาท  รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากความตอ้งการใชว้ตัถุดิบเพ่ือผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลของลูกคา้ลดลง 
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- บริการรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภค  ในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 5.18 ลา้นบาท และไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากบั 13.28 ลา้น

บาท รายไดท่ี้ลดลง เน่ืองจากบริษทัฯยกเลิกสญัญากบัลูกคา้ทั้งสองราย ในเดือนพฤษภาคม 2561 และเดือนกนัยายน 2561  

1.3 ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 และ 2560 มีรายได ้เท่ากบั 13.63 ลา้นบาท คิดเป็น

สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 3.53  และ ไตรมาส 3 ปี 2560 ไม่มีรายได ้ 

2. รำยได้อ่ืน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 และ ปี 2560 มีรายไดอ่ื้น  2.28 ลา้นบาท และ 4.43 ลา้นบาท 

ส าหรับรายไดอ่ื้นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่าถงัเก็บน ้ ามนั, รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไร

จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน, ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  เป็นตน้  และรายไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ปี 2560 เกิดจากก าไรจาก

การขายสินทรัพยท่ี์ดินและอาคารของบริษทัยอ่ย จ านวน 156.57 ลา้นบาท 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 390.44 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 100.62 และไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากบั 656.76 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวม
ต่อรายไดข้ายและบริการรวม ร้อยละ 99.67 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 3 ปี 2561 กบังวดไตรมาส 3 ปี 2560 มีอตัราตน้ทุนขายต่อ
ยอดขาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.54  สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดเีซล  น ำ้มนับริโภค และผลติภัณฑ์พลอยได้   

ไตรมาส 3  ปี 2561  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 367.63 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อรายไดส่้วนงาน คิดเป็นร้อยละ 102.07    
ไตรมาส 3  ปี 2560  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 635.53 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อรายไดส่้วนงาน คิดเป็นร้อยละ 100.62 

บริษทัฯ มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของงวดไตรมาส 3 ปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากงวดไตรมาส 3 ปี 2560 ร้อยละ 1.45 เป็นผลจาก
ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในไตรมาส 3 ปี 2561 มีการปรับตวัลดลงต่อเน่ืองภายในไตรมาสส่วนต่างท่ี  2.50 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีไตรมาส 3 
ปี 2560 การปรับราคาลดลงของวตัถุดิบนอ้ยกวา่ มีส่วนต่าง 1.00 บาท/กิโลกรัม บริษทัฯจึงมีตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงกวา่ราคาขาย ในงวดไตร
มาสเดียวกนัของปี 2561 และ ปี 2560  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงนโยบายในการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยใหมี้อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือไม่ต ่ากวา่ 0.7 เท่า หรือระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียระหวา่ง 30 – 45 วนั  เพื่อลดความเส่ียงใน
สินคา้คงเหลือราคาสูงกวา่ราคาขายท่ีจะอาจเกิดข้ึนเม่ือราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมีการปรับราคาลดลงอยา่งต่อเน่ือง  
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สถิตริำคำน ำ้มนัปำล์มดบิเฉลีย่รำยเดือน ต่อ กโิลกรัม       
รำคำน ำ้มนัปำล์มดบิ กทม. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลีย่ 

ปี 2559 29.63 30.10 29.02 32.26 33.93 35.50 37.49 34.00 31.05 30.00 29.63 30.80 31.95 
ปี 2560 31.40 31.97 28.97 26.91 26.77 23.84 23.05 22.13 22.11 21.59 20.73 19.12 24.88 
ปี 2561 19.36 21.28 20.37 18.97 20.10 23.20 21.59 20.09 19.03 17.89 - - 20.19 

ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย,์ ตุลาคม 2561 
 

จากขอ้มูลราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบเฉล่ียรายเดือน จากกรมการคา้ภายใน การปรับราคาลงของวตัถุดิบหลกัน ้ ามนัปาลม์ดิบ ระหวา่ง

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ณ 30 กนัยายน 2561  จ านวน 6.77 ลา้นบาท เป็นผลจากการราคาวตัถุดิบท่ี

ปรับลงต่อเน่ืองมายงัเดือนตุลาคม ปี 2561  โดยราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบปรับลงอย่างต่อเน่ืองจาก เดือนกรกฎาคม 2561 ราคา 21.59  บาท/

กิโลกรัม เป็น ราคา 17.89 บาท/กิโลกรัม ในเดือนตุลาคม 2561  ในขณะท่ี ไตรมาส 3 ปี 2560 ไม่มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

ไตรมาส 3 ปี 2561  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั  8.55 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 71.49 
ไตรมาส 3 ปี 2560  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั  21.03 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 77.71 

 บริษทัฯ  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจา้งผลิต เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 3 ปี 2561 กบังวดเดียวกนัปี 2560 
ลดลงร้อยละ 6.22 ซ่ึงบริษทัฯยงัคงมีผลก าไรในการรับจา้งผลิตอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากไม่มีความเส่ียงเร่ืองการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  
ส่วนงานรับจา้งผลิตเป็นส่วนงานท่ีช่วยปันส่วนตน้ทุนคงท่ี ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนผลิตสินคา้ของบริษทัฯได ้ 

3. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

ไตรมาส 3 ปี 2561 มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 13.58  ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 99.27 
ไตรมาส 3 ปี 2560  ไม่มีตน้ทุนบริการ  

 

ปี ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. อตัรำส่วนหมนุเวยีนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 

ปี 2560 0.48 0.58 0.78 0.88 1.11 1.12 1.02 1.10  1.40 0.78 0.82 0.90 
ปี 2561 0.85 1.08 0.85 0.77 0.84 0.71 0.76 0.74  0.83 - - - 

2. ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ (วนั) 

ปี 2560 63 52 38 34 27 27 29 27  21 39 37 33 
ปี 2561 35 28 35 39 35 40 40 41  36 - - - 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 
2561 เท่ากบั 1.68 ลา้น และไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากบั 4.26 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งงวดเดียวกนัปี 2561 กบัปี 2560 ค่าใชจ่้าย
ลดลงเท่ากบั 2.58 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 61.54 เน่ืองจากการขายสินคา้ในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นเง่ือนไขรับสินคา้หนา้โรงงาน
มากกวา่จดัส่งถึงลูกคา้ และไม่มีรายการขายส่งออกต่างประเทศ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส าหรับไตรมาส 3  ปี 2561 และ 2560  เท่ากบั 18.63 ลา้นบาท และ 29.18 ลา้น
บาท ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายบริหารเกิดจากในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการบนัทึกค่าเผื่อลดมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 13.00 ลา้นบาท ซ่ึงหากไม่
น าไปรวม ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากบั 16.18 ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 3 ปี 2561  ค่าใชจ่้าย
บริหารงาน เพ่ิมข้ึน เท่ากบั 2.45 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  15.14 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายทางภาษีจากการขายทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย 
เป็นจ านวนเงิน 2.76 ลา้นบาท 

 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไตรมาส 3 ปี 2561  ไม่มีตน้ทุนทางการเงิน และ ไตรมาส 3 ปี 2560 มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 0.17 
ลา้นบาท   
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                             

 
                                                                                                (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์                   
                                                                   กรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
ฝ่ายเลขานุการโทร. 034-877-485-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 


