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ท่ี AIE 182/2562             วนัท่ี  13 สิงหาคม 2562 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 2 ปี  2562  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ( 1 เมษายน – 30 มิถุนายน )  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบกำรงบกำรเงนิรวม 
ไตรมำส 2 ปี 2562 
สอบทำนแล้ว 

ไตรมำส 2 ปี 2561 
สอบทำนแล้ว 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 450.56 382.22 68.34 17.88 

ตน้ทุนขายและบริการรวม (439.72) (360.55) 79.17 21.96 

ค่าใชจ่้ายในการขายบริหารและตน้ทุนทางการเงิน

และค่าใชจ่้ายทางภาษี 
(27.77) (23.88) 3.89 16.29 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (16.93) (2.20) 14.73 669.55 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.0032) (0.0005) 0.0027 540.00 

 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 16.93 ลา้นบาท และ
ไตรมาส 2 ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 2.20  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง ไตรมาส 2 ปี 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 14.73 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 669.55 

โดยบริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 12.21 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 เทียบกบัไตรมาส 
2 ปี 2561 ท่ีมีผลก าไรสุทธิเท่ากบั 1.36 ลา้นบาท บริษทัฯมีผลก าไรลดลง 13.57 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 998.60 ผลก าไรสุทธิท่ีลดลง
เป็นผลจากตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 1.44 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีสาเหตุจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก Stock loss ซ่ึงได้
บนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 30 มิถุนายน  2562 จ านวน 1.99 ลา้นบาท, การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (AIL) จ านวน 
4.30 ลา้นบาท, การขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์จ านวน 2.23 ลา้นบาท, และค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึน 2.75 ลา้นบาท  

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 9.02  ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 3.56 
ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน 5.46 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนอตัราร้อยละ 153.37 
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ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 

บริษทั ฯ  มีก าไรขั้นตน้ จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 13.98 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ลดลง 5.48 
ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 28.16 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 ท่ีมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 19.46 ลา้นบาท   

 บริษทัยอ่ยมีขาดทุนขั้นตน้จากการใหบ้ริการในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 3.86 ลา้นบาท และมีก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 2 ปี 2561 
เท่ากบั 0.01 ลา้นบาท โดยมีก าไรขั้นตน้ลดลง 3.96 ลา้นบาท  
  
 ประกอบดว้ยสาเหตุ ดงัตอ่ไปน้ี  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2562 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 446.31 0.00 3.53 449.83 0.75 450.59 
ตน้ทุนขายและบริการ (432.33) 0.00 (7.39) (439.72) 0.00 (439.72) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ตามส่วนงาน 13.98 0.00 (3.86) 10.12 0.75 10.87 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  99.05 0.00 0.78 99.83 0.17 100.00 
 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  96.87 0.00 209.53 97.75 0.00 97.59 
       

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561       
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 352.85 13.57 13.68 380.11 2.12 382.22 

ตน้ทุนขายและบริการ (336.71) (10.25) (13.58) (360.55) 0.00 (360.55) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ตามส่วนงาน 16.14 3.32 0.10 19.56 2.12 21.68 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  92.32 3.55 3.58 99.45 0.55 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  95.43 75.54 99.25 94.85 0.00 94.33 
 

เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  93.46 (13.57) (10.16) 69.73 (1.36) 68.36 
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เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 26.49 (100.00) (74.23) 18.34 (64.38) 17.89 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 95.62 (10.25) (6.19) 79.17 0.00 79.17 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 28.40 (100.00) (45.60) 21.96 0.00 21.96 

ผลต่าง อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย 1.44 (75.54) 110.27 2.90 0.00 3.26 
 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั  449.83  
ลา้นบาท และ 380.11 ลา้นบาท ซ่ึงมีรายไดข้ายและบริการรวมเพ่ิมข้ึน 69.73 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.34 ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ำ้มันบริโภค และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยไดส้ าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 
2561 เท่ากบั 93.46 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.49 จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขาย ในขณะท่ีราคาขายต่อหน่วยสินคา้ลดลง  

บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมในไตรมาส 2 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.20 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 ในขณะ
ท่ีราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2561 ร้อยละ 5.75 โดยมีมูลค่าขายรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
26.48  แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

- การขายไบโอดีเซลในไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 81.07 จากปริมาณขายรวมรายไดจ้ากการขายไบโอ
ดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยได ้และมีมูลค่าขายคิดเป็น อตัราร้อยละ 85.99 จากมูลค่าขายสินคา้รวม เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 
ปี 2561 มีปริมาณขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.17  บริษทัฯ ไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้เพ่ิมข้ึนจากลูกคา้บางรายท่ีไม่ไดรั้บในไตรมาส 2 ปี 
2561 และราคาขายลดลงร้อยละ 4.57 เน่ืองจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง และมีมูลคา่ขาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.08 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

- การขายน ้ ามนับริโภคในไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.19 จากปริมาณขายรวมรายไดจ้ากการขายไบโอ
ดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยได ้และมีมูลค่าขายคิดเป็น อตัราร้อยละ 3.60 จากมูลค่าขายสินคา้รวม เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 
ปี 2561 มีปริมาณขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.71 ในขณะท่ีราคาขายต่อหน่วยลดลงร้อยละ 10.33 ท าใหมู้ลค่าขายรวมลดลงร้อยละ 3.42 
ปัจจุบนัการขายน ้ ามนับริโภค บริษทัฯ มุ่งเนน้ใหมี้การขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสญัญาซ้ือขายระยะ
สั้น ก าหนดปริมาณและระยะเวลาการจดัส่ง ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ีบริษทัฯ
ก าหนด เพื่อลดความเส่ียงในการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  
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- การขายวตัถุดิบและผลพลอยไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 15.74 จากปริมาณขายรวมรายไดจ้าก
การขายไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยได ้และมีมูลค่าขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 10.41 จากมูลค่าขายสินคา้รวม เม่ือเทียบ
กบัไตรมาส 2 ปี 2561 มีปริมาณขายเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 47.42  และราคาขายลดลงร้อยละ 7.97  มูลค่าขายรวมเพ่ิมข้ึนใน
อตัราร้อยละ 35.67 โดยปริมาณขายและมูลค่าขายท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 2 ปี 2562 เกิดจากรายไดจ้ากการขายวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ีมีปริมาณคงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล
เท่านั้น 

 

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

- ไม่มีการใหบ้ริการรับจา้งผลิตน ้ ามนัปาลม์เพื่อใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลในไตรมาส 2 ปี 2562 เน่ืองจาก บริษทัหยดุซ่อมแซม
เคร่ืองจกัร ท าใหก้ าลงัการผลิตท่ีเหลืออยูไ่ม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

 

1.3 ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และ ไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 3.53 ลา้นบาท 
และ 13.68  ลา้นบาท ตามล าดบั มีรายไดล้ดลงในอตัราร้อยละ 74.23 เกิดจากการหยดุใหบ้ริการเดินเรือในต่างประเทศแก่ลูกคา้
ภายนอก และจะน ามาใชเ้พ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานภายในกลุ่มธุรกิจ 

 

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น, ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  เป็นตน้   

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้น ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 0.73 ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 2.12
ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั  1.39  ลา้นบาท  

 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 439.69 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 97.91 และไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 360.55 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวมต่อ
รายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 95.39 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2562 และไตรมาส 1 ปี  2561 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อ
ยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.52 สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ำ้มันบริโภค และผลพลอยได้   

บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของไตรมาส 2 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2561 ร้อยละ 1.44 ราคาน ้ ามนัปาลม์
ดิบในไตรมาส 2 ปี 2562 ปรับราคาข้ึนต่อเน่ืองระหวา่งงวดไตรมาส  (15.00 – 20.00 บาท/กิโลกรัม) ส่วนต่างราคา  +5.00 บาท/
กิโลกรัม เช่นเดียวกบัไตรมาส 2 ปี 2561 มีการปรับราคาข้ึนระหวา่งงวดไตรมาส (18.50 – 23.50 บาท/กิโลกรัม) ซ่ึงมีส่วนต่างราคา 



 

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           5 of 6                     
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: ir@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที ่ 0107556000311 
 

+5.00 บาท/กิโลกรัม  แต่เน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี  2562 บริษทัฯไดรั้บผลกระทบการหยดุซ่อมแซมเคร่ืองจกัรหลกับางส่วนส่งผลท า
ใหร้าคาตน้ทุนผลิตสินคา้มีราคาราคาสูงข้ึนส่งผลใหมี้อตัราตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงนโยบายในการบริหาร
จดัการสินคา้คงเหลือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหมี้อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือไม่ต ่ากวา่ 0.7 เท่า หรือระยะเวลาการขาย
สินคา้เฉล่ียไม่เกิน 45 วนั   

1.1 ไบโอดีเซล ในไตรมาส 2 ปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายไบโอดีเซลร้อยละ 96.84  เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2561 ร้อยละ 2.24 คิด
เป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.37 เน่ืองจาก ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯมีการหยดุซ่อมแซมเคร่ืองจกัรหลกับางส่วนส่งผลท าใหร้าคา
ตน้ทุนผลิตสินคา้มีราคาราคาสูงข้ึนส่งผลใหมี้อตัราตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน   

1.2 น ้ามนับริโภค ในไตรมาส 2 ปี 2562 อตัราตน้ทุนขายน ้ ามนับริโภคร้อยละ 95.95  เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2561 ร้อยละ 1.36 คิด
เป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.43 บริษทัฯมีความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ส่วนน ้ ามนับริโภค  เน่ืองจากสัง่ซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณ
และราคาตน้ทุนท่ีเสนอขาย (Made to Order)  ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ  

1.3 ผลพลอยไดแ้ละวตัถุดิบ ในไตรมาส 2 ปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายผลพลอยไดแ้ละวตัถุดิบ ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2561 ร้อยละ 
5.73 คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.55 เน่ืองจาก บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายวตัถุดิบร้อยละ 91.37 ในขณะท่ีมีอตัราตน้ทุนขายผลพลอยได้
ร้อยละ 106.10 เป็นผลใหส้ามารถท าก าไรขั้นตน้ในส่วนงานน้ี ทั้งน้ี บริษทัฯก าหนดใหร้าคาตน้ทุนขายของผลพลอยไดเ้ป็นไป
ตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดวา่จะขายได ้
 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ  ไม่ไดใ้หบ้ริการรับจา้งผลิต ในไตรมาส 2 ปี 2562 เน่ืองจากหยดุซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 
 

3. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัยอ่ย (AIL)  มีอตัราตน้ทุนบริการเท่ากบั 209.53 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2561 ท่ีมีอตัราตน้ทุน
บริการเท่ากบั 99.25 ในอตัราร้อยละ 110.27 เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง ท าใหไ้ม่สามารถปันส่วนตน้ทุนคงท่ี ท่ีมีอยูไ่ด ้

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย 6.46 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 และ 1.63 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 
เพ่ิมข้ึน 4.83 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 296.80 ประกอบดว้ย ค่าขนส่งสินคา้ภายในประเทศเท่ากบั 3.04 ลา้นบาท และ 0.94 
ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 และไตรมาส 2 ปี 2561 ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้ายในการขนส่งเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 2.10 ลา้นบาท เน่ืองจากการ
ขายสินคา้ในไตรมาส 2 ปี 2562 มีเง่ือนไขจดัส่งสินคา้ถึงโรงงานลูกคา้มากกวา่รับสินคา้หนา้โรงงาน นอกจากน้ีในไตรมาส 2 ปี 2562 มี
ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน 2.75 ลา้นบาท  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารในไตรมาส 2 ปี 2562 และไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 21.18 ลา้นบาท และ 
20.96 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 0.22 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.03  

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินจากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ในไตรมาส 2 ปี 2562 และ ไตรมาส 2 ปี 2561 
เท่ากบั 0.10 ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 
                      บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                        

                                                                                                             นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์       

                                                                              กรรมการผูจ้ดัการ 
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