บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107556000311
ที่ AIE 258/2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สาหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลประกอบกำรงบกำรเงินรวม
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริ การรวม
ค่าใช้จ่ายในการขายบริ หารและต้นทุนทางการเงิน

ไตรมำส 3 ปี 2562
สอบทำนแล้ว
ล้ำนบำท
388.41

ไตรมำส 3 ปี 2561
สอบทำนแล้ว
ล้ำนบำท
388.06

(435.23)

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ำนบำท
0.35

ร้ อยละ
0.09

(390.44)

44.79

11.47

(33.15)

(20.52)

12.63

61.55

(79.97)

(22.90)

57.07

249.21

(0.0153)

(0.0040)

0.0113

282.10

และค่าใช้จ่ายทางภาษี
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (งบการเงินรวม) มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 จานวน 79.97 ล้านบาท และ
ไตรมาส 3 ปี 2561 ขาดทุน สุ ทธิ 22.90 ล้านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว่าง ไตรมาส 3 ปี 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มี ผลการดาเนิ นงาน
ขาดทุนเพิ่มขึ้น 57.07 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 249.21
โดยบริ ษทั ฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิ 75.95 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562 เทียบกับไตรมาส
3 ปี 2561 ที่มีผลขาดทุนสุ ทธิ เท่ากับ 16.12 ล้านบาท บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 59.83 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 371.15 ผลขาดทุน
สุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นเป็ นผลจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 16.77 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีสาเหตุจากการรับรู ้ผลขาดทุนจาก
Stock loss ซึ่ งได้บนั ทึกค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง (NRV) ณ 30 กันยายน 2562 จานวน 23.40 ล้านบาท, การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(AIL) จานวน 8.00 ล้านบาท, การขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ จานวน 1.28 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตดั บัญชี 4.15 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย มีผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 ขาดทุนสุ ทธิ 12.36 ล้านบาท และไตรมาส 3 ปี 2561 ขาดทุนสุ ทธิ
6.68 ล้านบาท ขาดทุนสุ ทธิเพิ่มขึ้น 5.71 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 85.48
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กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้ น
บริ ษทั ฯ ขาดทุนขั้นต้น จากการขายสิ นค้าและบริ การ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 55.28 ล้านบาท ขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้น
51.23 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,264.94 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 4.05 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยมีขาดทุน ขั้นต้นจากการให้บริ การในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 6.00 ล้านบาท และมี ขาดทุน ขั้นต้นในไตรมาส 3
ปี 2561 เท่ากับ 0.63 ล้านบาท โดยมีขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้น 5.37 ล้านบาท
ประกอบด้วยสาเหตุ ดังต่อไปนี้

ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2562
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ

ไบโอดีเซล
น้ ามัน
บริ โภค ผล รับจ้างกลัน่
พลอยได้
น้ ามันปาล์ม
373.38
0.05

รวมรายได้
จากการขาย
เดินเรื อ
และบริ การ
0.77
374.20

รายได้อื่น
14.22

รายได้รวม
388.42

(429.28)

(0.04)

(5.91)

(435.23)

0.00

(435.23)

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่วนงาน

(55.90)

0.01

(5.14)

(61.03)

14.22

(46.81)

อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)
อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

96.13
114.97

0.01
80.00

0.20
767.53

96.34
116.31

3.66
0.00

100.00
112.05

ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2561
(หน่ วย: ล้ำนบำท)

ไบโอดีเซล
น้ ามัน
บริ โภค ผล
พลอยได้

รวมรายได้
จากการขาย
เดินเรื อ
และบริ การ
13.63
385.77

รายได้อื่น
2.28

รายได้รวม
388.05

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ

รับจ้างกลัน่
น้ ามันปาล์ม
11.96
360.18
(367.63)
(8.55)

(14.26)

(390.44)

0.00

(390.44)

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่วนงาน

(7.45)

3.41

(0.63)

(4.67)

2.28

(2.39)

อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)

92.82

3.08

3.51

99.41

0.59

100.00

102.07

71.49

104.62

101.21

0.00

100.62

อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)
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เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน

ไบโอดีเซล
น้ ามัน
บริ โภค ผล
พลอยได้

อัตราผลต่างรายได้ตามส่วนงาน (%)

รับจ้างกลัน่
น้ ามันปาล์ม
(11.91)
13.20
3.66
(99.58)

ผลต่างต้นทุนขาย ตามส่วนงาน

61.65

อัตราผลต่างต้นทุนขายตามส่วนงาน (%)
ผลต่าง อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย

ผลต่างรายได้ ตามส่วนงาน

รวมรายได้
จากการขาย
เดินเรื อ
และบริ การ
(12.86)
(11.57)

รายได้อื่น
11.94

รายได้รวม
0.37

(94.35)

(3.00)

522.86

0.09

(8.51)

(8.35)

44.79

0.00

44.79

16.77

(99.53)

(58.56)

11.47

0.00

11.47

12.90

8.51

662.91

15.10

0.00

11.44

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและบริ การรวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 374.20
ล้านบาท และ 385.77 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้ขายและบริ การรวมลดลง 11.57 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3.00 ซึ่ งสรุ ปตามส่ วนงานได้
ดังนี้

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น้ำมันบริโภค และผลพลอยได้
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายไบโอดีเซล น้ ามันบริ โภค และผลพลอยได้สาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ร้อย
ละ 96.13 จากรายได้รวม มูลค่าขายเพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 13.20 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.66
บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการจาหน่ายสิ นค้ารวมในไตรมาส 3 ปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.06 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ในขณะ
ที่ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยสิ นค้าในไตรมาส 3 ปี 2562 ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 ร้อยละ 13.66 โดยมีมูลค่าขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.66 แบ่งตามกลุ่มสิ นค้า ดังนี้
- การขายไบโอดีเซล
ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริ มาณขายคิดเป็ นอัตราร้อยละ 78.44 จากปริ มาณขายสิ นค้ารวม และมี
มูลค่าขายคิดเป็ นอัตราร้อยละ 80.45 จากมูลค่าขายสิ นค้ารวม เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 มีปริ มาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.28
บริ ษทั ฯ ได้รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2561 และราคาขายลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 ร้อยละ 16.86
เนื่องจากราคาน้ ามันปาล์มดิบ (วัตถุดิบหลัก) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลให้มูลค่าขายลดลงร้อยละ 10.81 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
- การขายน้ ามันบริ โภค
ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริ มาณขายคิดเป็ นอัตราร้อยละ 15.77 จากปริ มาณขายสิ นค้ารวม และมี
มูลค่าขายคิด เป็ นอัตราร้อยละ 16.55 จากมูลค่าขายสิ นค้ารวม เมื่ อเที ยบกับ ไตรมาส 3 ปี 2561 มี ปริ มาณขายเพิ่ มขึ้นร้อยละ
1,536.47 ราคาขายต่อหน่ วยลดลงร้อยละ 31.01 ปริ มาณที่เพิ่มขึ้นทาให้มูลค่าขายรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,029.02 ในปั จจุบนั การ
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ขายน้ ามันบริ โภค บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยมีการทาสัญญาซื้ อขายระยะสั้น กาหนด
ปริ มาณและระยะเวลาการจัดส่ง ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบภายใต้ตน้ ทุนขายที่บริ ษทั ฯกาหนด
- การขายวัตถุดิบและผลพลอยได้
ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริ มาณขายคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.79 จากปริ มาณขายสิ นค้ารวม
และมีมูลค่าขายคิดเป็ นอัตราร้อยละ 3.00 จากมูลค่าขายสิ นค้ารวม เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 มีปริ มาณขายลดลงในอัตรา
ร้อยละ 47.42 และราคาขายลดลงร้ อยละ 7.97 มูลค่าขายรวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 35.67 โดยปริ มาณขายและมูลค่าขายที่
เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2562 เกิดจากรายได้จากการขายวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายในการขายผลพลอย
ได้ในส่วนที่มีปริ มาณคงเหลือจากความต้องการใช้ในการผลิตไบโอดีเซลเท่านั้น

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ ำงผลิต
รายได้ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2562 เกิดจากการส่ งมอบสิ นค้าคงค้างจากการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่
มีการให้บริ การรับจ้างผลิตน้ ามันปาล์มเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในไตรมาส 3 ปี 2562 เนื่องจาก บริ ษทั หยุดซ่อมแซมเครื่ องจักร
ทาให้กาลังการผลิตที่เหลืออยูไ่ ม่เพียงพอต่อการให้บริ การ

1.3 ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่ ง สาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 0.77 ล้านบาท
และ 13.63 ล้านบาท ตามลาดับ มีรายได้ลดลงในอัตราร้อยละ 94.37 เกิดจากการหยุดให้บริ การเดินเรื อในต่างประเทศ กับลูกค้า
ภายนอก และจะนามาใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานภายในกลุ่มธุรกิจ

2. รำยได้อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย รายได้จากการจาหน่ายเศษวัสดุ , ดอกเบี้ยรับ, กาไรจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น, รายได้เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกัน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้อื่น สาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 14.21 ล้านบาท และไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 2.28
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 11.93 ล้านบาท รายได้ส่วนหนึ่ งมาจากรายได้เงินชดเชยค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ประกัน 13.33 ล้านบาทของ
บริ ษทั ฯ

ต้ นทุนขำยและต้ นทุนบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การรวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็ นอัตราต้นทุนขายรวมต่อรายได้ขาย
และบริ การรวมร้อยละ 116.31 และไตรมาส 3 ปี 2561 คิดเป็ นอัตราต้นทุนขายรวมต่อรายได้ขายและบริ การรวมร้อยละ 101.21 ซึ่ งเมื่อ
เปรี ยบเทียบไตรมาส 3 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษทั ฯมีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.47 สรุ ปตามส่วนงาน ดังนี้

ที่ต้งั
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1. ต้ นทุนขำยไบโอดีเซล น้ำมันบริโภค และผลพลอยได้
บริ ษทั ฯ มีอตั ราต้นทุนขายต่อรายได้ขายและบริ การรวมของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 114.43 เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 3
ปี 2561 ร้ อยละ 14.46 เนื่ องจาก ราคาน้ ามันปาล์มดิบในไตรมาส 3 ปี 2562 ปรั บราคาลดลงต่อเนื่ องภายในงวดไตรมาส (20.50 15.00 บาท/กิโลกรัม) ส่ วนต่างราคา -5.50 บาท/กิโลกรัม เช่นเดียวกับ ไตรมาส 3 ปี 2561 มีการปรับราคาลดลงระหว่างงวดไตรมาส
(23.50 - 19.00 บาท/กิโลกรัม ) ซึ่ งมี ส่วนต่างราคา -4.50 บาท/กิโลกรัม แต่เนื่ องจากในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2562 บริ ษทั ฯ
ได้รับผลกระทบการหยุดซ่อมแซมเครื่ องจักรบางส่วนส่งผลทาให้ราคาต้นทุนผลิตสิ นค้ามีราคาราคาสู งขึ้นส่งผลให้มีอตั ราต้นทุนขาย
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้มีการสั่งซื้ อวัตถุดิบน้ ามันปาล์มดิบมาเพื่อทาการส่งออกให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศ แต่เนื่องจากลูกค้าได้
แจ้งยกเลิกคาสั่งซื้ อ จากสภาวการณ์ราคาน้ ามันปาล์มที่ปรับตัวลดลง ตามที่กล่าวมาแล้ว ทาให้บริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาในการบริ หาร
จัดการกับปริ มาณวัตถุดิบที่มีราคาสู งตลอดไตรมาส 3 ปี 2562 เพื่อให้กลับสู่ สภาวะปกติ โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการบันทึกผลขาดทุนจาก
มูลค่าสิ นค้าลดลง ณ 30 กันยายน 2562 จานวน 23.40 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จะยังคงนโยบายในการบริ หารจัดการสิ นค้า
คงเหลือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยให้มีอตั ราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือไม่ต่ากว่า 0.7 เท่า หรื อระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ยไม่
เกิน 45 วัน
1.1 ไบโอดีเซล
ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายไบโอดีเซลร้อยละ 114.43 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.46 จากไตร
มาส 3 ปี 2561 ที่มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 99.98 คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.46 ส่ วนหนึ่ งมาจากบริ ษทั ฯมีการหยุด
ซ่อมแซมเครื่ องจักรบางส่ วนส่งผลทาให้ราคาต้นทุนผลิตสิ นค้ามีราคาราคาสู งขึ้น แต่ประการสาคัญมาจากการยกเลิกคาสั่งซื้ อ
ของลูกค้าต่างประเทศ ต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสู งกว่าราคาตลาดปัจจุบนั ณ ขณะนั้น ส่งผลให้มีตน้ ทุนขายที่สูงขึ้น
1.2 น้ ามันบริ โภค
ในไตรมาส 3 ปี 2562 อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายน้ ามันบริ โภคร้อยละ 113.69 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.76 จาก
ไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 87.94 คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.29 ซึ่ งเป็ นผลจากราคาวัตถุดิบที่ มี
ราคาสู ง ตามที่กล่าวไปแล้วเช่นกัน
1.3 ผลพลอยได้และวัตถุดิบ ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายผลพลอยได้และวัตถุดิบ ร้อยละ 136.51 ลดลง
ร้อยละ 9.15 จากไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 145.66 คิดเป็ นลดลงร้อยละ 6.28 บริ ษทั ฯกาหนดให้
ราคาต้นทุนผลิตของผลพลอยได้เป็ นไปตามราคาตลาดของสิ นค้าที่คาดว่าจะขายได้ ณ วันที่ได้รับจากการผลิต แต่เมื่อราคาตลาด
ปรับลดลง ณ วันที่เกิดการซื้อขาย จึงทาให้อตั ราต้นทุนขายสู งกว่ายอดขาย

2. ส่ วนงำนรับจ้ ำงผลิต
บริ ษทั ฯ ไม่ได้ให้บริ การรับจ้างผลิต ในไตรมาส 3 ปี 2562 เนื่องจากหยุดซ่อมแซมเครื่ องจักร แต่มีการส่งมอบสิ นค้าให้ครบ
ตามสัญญา อัตราต้นทุนบริ การร้อยละ 79.16 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราต้นทุนบริ การที่ผา่ นมา

3. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริ ษทั ย่อย (AIL) มีอตั ราต้นทุนบริ การเท่ากับ 767.53 เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 662.91 จากไตรมาส 3 ปี
2561 ที่มีอตั ราต้นทุนบริ การเท่ากับร้อยละ 104.62 เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ทาให้ไม่สามารถปันส่วนต้นทุนคงที่ ที่มีอยูไ่ ด้
ที่ต้งั
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ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 5.33 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562 และ 1.68 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2561
เพิ่มขึ้น 3.65 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 217.32 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.55 ล้านบาท
เนื่องจากการขายสิ นค้ามีเงื่อนไขจัดส่งสิ นค้าถึงโรงงานลูกค้ามากกว่ารับสิ นค้าหน้าโรงงาน, ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 2.00 ล้านบาท เป็ นต้น

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในไตรมาส 3 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 22.15 ล้านบาท และ
18.63 ล้านบาท ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.52 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.91 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย
ค่าที่ปรึ กษาเพิ่มขึ้น 1.70 ล้านบาท, ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น 1.20 ล้านบาท เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ตัดจาหน่ าย สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี 4.15 ล้านบาท เนื่ องจากคาดว่าจะไม่ได้ใช้
ประโยชน์ทางภาษี

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนทางการเงินจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน ในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 1.47 ล้านบาท
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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