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ท่ี AIE 258/2562             วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (1 กรกฎาคม - 30 กนัยายน) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบกำรงบกำรเงินรวม 
ไตรมำส 3 ปี 2562 
สอบทำนแล้ว 

ไตรมำส 3 ปี 2561 
สอบทำนแล้ว 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 388.41 388.06 0.35 0.09 

ตน้ทุนขายและบริการรวม (435.23) (390.44) 44.79 11.47 

ค่าใชจ้่ายในการขายบริหารและตน้ทุนทางการเงิน

และค่าใชจ้่ายทางภาษ ี

(33.15) (20.52) 12.63 61.55 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (79.97) (22.90) 57.07 249.21 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) (0.0153) (0.0040) 0.0113 282.10 

 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 79.97 ลา้นบาท และ
ไตรมาส 3 ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 22.90 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาส 3 ปี 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 57.07 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 249.21 

โดยบริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 75.95 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562 เทียบกบัไตรมาส 
3 ปี 2561 ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 16.12 ลา้นบาท บริษทัฯมีผลขาดทุนเพ่ิมขึ้น 59.83 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 371.15 ผลขาดทุน
สุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นผลจากต้นทุนขายเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 16.77 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีสาเหตุจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก 
Stock loss ซ่ึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 30 กนัยายน 2562 จ านวน 23.40 ลา้นบาท, การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
(AIL) จ านวน 8.00 ลา้นบาท, การขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์จ านวน 1.28 ลา้นบาท, ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ดับญัชี 4.15 ลา้นบาท  

บริษทัย่อย มีผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 12.36  ลา้นบาท และไตรมาส 3 ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 
6.68 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึ้น 5.71 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 85.48 
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ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 

บริษทั ฯ  ขาดทุนขั้นตน้ จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 55.28 ลา้นบาท ขาดทุนขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 
51.23 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,264.94 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 ท่ีขาดทุนขั้นตน้เท่ากบั 4.05 ลา้นบาท   

 บริษทัย่อยมีขาดทุนขั้นตน้จากการให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 6.00 ลา้นบาท และมีขาดทุนขั้นตน้ในไตรมาส 3       
ปี 2561 เท่ากบั 0.63 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 5.37  ลา้นบาท  
  
 ประกอบดว้ยสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี  
 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2562 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ้ื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 373.38 0.05 0.77 374.20 14.22 388.42 
ตน้ทุนขายและบริการ (429.28) (0.04) (5.91) (435.23) 0.00 (435.23) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ตามส่วนงาน (55.90) 0.01 (5.14) (61.03) 14.22 (46.81) 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  96.13 0.01 0.20 96.34 3.66 100.00 
 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  114.97 80.00 767.53 116.31 0.00 112.05 
       

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2561      
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ้ื่น 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 (%)  92.82 3.08 3.51 99.41 0.59 100.00 

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

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ้ื่น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  13.20 (11.91) (12.86) (11.57) 11.94 0.37 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 3.66 (99.58) (94.35) (3.00) 522.86 0.09 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 61.65 (8.51) (8.35) 44.79 0.00 44.79 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 16.77 (99.53) (58.56) 11.47 0.00 11.47 

ผลต่าง อตัราตน้ทนุขายต่อยอดขาย 12.90 8.51 662.91 15.10 0.00 11.44 

 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 374.20 
ลา้นบาท และ 385.77 ลา้นบาท ซ่ึงมีรายไดข้ายและบริการรวมลดลง 11.57 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.00 ซ่ึงสรุปตามส่วนงานได้
ดงัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ามนับริโภค และผลพลอยไดส้ าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนรายไดร้้อย
ละ 96.13 จากรายไดร้วม  มูลค่าขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 13.20 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.66   

บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมในไตรมาส 3 ปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.06 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 ในขณะ
ท่ีราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ในไตรมาส 3 ปี 2562 ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 ร้อยละ 13.66 โดยมีมูลค่าขายรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.66 แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

- การขายไบโอดีเซล  ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 78.44 จากปริมาณขายสินคา้รวม และมี
มูลค่าขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 80.45 จากมูลค่าขายสินคา้รวม เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.28 
บริษทัฯ ไดรั้บค าส่ังซ้ือจากลูกคา้รายใหมเ่พ่ิมขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2561 และราคาขายลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 ร้อยละ 16.86  
เน่ืองจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง  เป็นผลให้มูลค่าขายลดลงร้อยละ 10.81 เม่ือเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

- การขายน ้ามนับริโภค ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 15.77 จากปริมาณขายสินคา้รวม และมี
มูลค่าขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 16.55 จากมูลค่าขายสินค้ารวม  เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1,536.47 ราคาขายต่อหน่วยลดลงร้อยละ 31.01 ปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นท าให้มูลค่าขายรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1,029.02 ในปัจจุบนัการ
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ขายน ้ ามนับริโภค บริษทัฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสัญญาซ้ือขายระยะส้ัน ก าหนด
ปริมาณและระยะเวลาการจดัส่ง ท าให้บริษทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ีบริษทัฯก าหนด  

- การขายวตัถุดิบและผลพลอยได ้ ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.79 จากปริมาณขายสินคา้รวม 
และมีมูลค่าขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.00 จากมูลค่าขายสินคา้รวม เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 มีปริมาณขายลดลงในอตัรา
ร้อยละ 47.42 และราคาขายลดลงร้อยละ 7.97 มูลค่าขายรวมเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 35.67 โดยปริมาณขายและมูลค่าขายท่ี
เพ่ิมขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2562 เกิดจากรายไดจ้ากการขายวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอย
ไดใ้นส่วนท่ีมีปริมาณคงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลเท่านั้น 

 

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

รายไดท่ี้เกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2562 เกิดจากการส่งมอบสินคา้คงคา้งจากการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2562 ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
มีการให้บริการรับจา้งผลิตน ้ามนัปาลม์เพื่อใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลในไตรมาส 3 ปี 2562 เน่ืองจาก บริษทัหยดุซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 
ท าให้ก าลงัการผลิตท่ีเหลืออยูไ่ม่เพียงพอต่อการให้บริการ  
 

1.3 ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

บริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการให้บริการเดินเรือขนส่งส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 0.77 ลา้นบาท 
และ 13.63 ลา้นบาท ตามล าดบั มีรายได้ลดลงในอตัราร้อยละ 94.37 เกิดจากการหยุดให้บริการเดินเรือในต่างประเทศ กบัลูกค้า
ภายนอก และจะน ามาใชเ้พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานภายในกลุ่มธุรกิจ 

 

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนระยะส้ัน, รายไดเ้งินชดเชยจากบริษทัประกนั  เป็นตน้   

บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายไดอ้ื่น ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 14.21 ลา้นบาท และไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 2.28
ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเท่ากบั 11.93 ลา้นบาท  รายไดส่้วนหน่ึงมาจากรายไดเ้งินชดเชยค่าเสียหายจากบริษทัประกนั 13.33 ลา้นบาทของ
บริษทัฯ 

 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้าย
และบริการรวมร้อยละ 116.31 และไตรมาส 3 ปี 2561 คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวมต่อรายได้ขายและบริการรวมร้อยละ 101.21 ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.47 สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 
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1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้   

บริษทัฯ มีอตัราตน้ทุนขายต่อรายไดข้ายและบริการรวมของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 114.43 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 3 
ปี 2561 ร้อยละ 14.46  เน่ืองจาก ราคาน ้ ามันปาล์มดิบในไตรมาส 3 ปี 2562 ปรับราคาลดลงต่อเน่ืองภายในงวดไตรมาส  (20.50 - 
15.00 บาท/กิโลกรัม) ส่วนต่างราคา -5.50 บาท/กิโลกรัม เช่นเดียวกบัไตรมาส 3 ปี 2561 มีการปรับราคาลดลงระหว่างงวดไตรมาส 
(23.50 - 19.00 บาท/กิโลกรัม) ซ่ึงมีส่วนต่างราคา -4.50 บาท/กิโลกรัม  แต่เน่ืองจากในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ
ไดรั้บผลกระทบการหยดุซ่อมแซมเคร่ืองจกัรบางส่วนส่งผลท าให้ราคาตน้ทุนผลิตสินคา้มีราคาราคาสูงขึ้นส่งผลให้มีอตัราตน้ทุนขาย
ท่ีเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง บริษทัฯ ไดมี้การส่ังซ้ือวตัถุดิบน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเพื่อท าการส่งออกให้กบัลูกคา้ในต่างประเทศ แต่เน่ืองจากลูกคา้ได้
แจง้ยกเลิกค าส่ังซ้ือ จากสภาวการณ์ราคาน ้ ามนัปาลม์ท่ีปรับตวัลดลง ตามท่ีกล่าวมาแลว้ ท าให้บริษทัฯ ประสบปัญหาในการบริหาร
จดัการกบัปริมาณวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงตลอดไตรมาส 3 ปี 2562 เพื่อให้กลบัสู่สภาวะปกติ  โดยบริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกผลขาดทุนจาก
มูลค่าสินคา้ลดลง ณ 30 กนัยายน 2562 จ านวน 23.40 ลา้นบาท  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ จะยงัคงนโยบายในการบริหารจดัการสินคา้
คงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้มีอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือไม่ต ่ากว่า 0.7 เท่า หรือระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียไม่
เกิน 45 วนั   

1.1 ไบโอดีเซล  ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายไบโอดีเซลร้อยละ 114.43 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.46 จากไตร
มาส 3 ปี 2561 ท่ีมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 99.98 คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.46 ส่วนหน่ึงมาจากบริษทัฯมีการหยุด
ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรบางส่วนส่งผลท าให้ราคาตน้ทุนผลิตสินคา้มีราคาราคาสูงขึ้น  แต่ประการส าคญัมาจากการยกเลิกค าส่ังซ้ือ
ของลูกคา้ต่างประเทศ  ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบนั ณ ขณะนั้น ส่งผลให้มีตน้ทุนขายท่ีสูงขึ้น  

1.2 น ้ามนับริโภค  ในไตรมาส 3 ปี 2562 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายน ้ ามนับริโภคร้อยละ 113.69  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.76 จาก
ไตรมาส 3 ปี 2561 ท่ีมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 87.94 คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.29  ซ่ึงเป็นผลจากราคาวตัถุดิบท่ีมี
ราคาสูง ตามท่ีกล่าวไปแลว้เช่นกนั  

1.3 ผลพลอยไดแ้ละวตัถุดิบ  ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายผลพลอยไดแ้ละวตัถุดิบ ร้อยละ 136.51 ลดลง
ร้อยละ 9.15 จากไตรมาส 3 ปี 2561 ท่ีมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 145.66 คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.28 บริษทัฯก าหนดให้
ราคาตน้ทุนผลิตของผลพลอยไดเ้ป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดว่าจะขายได ้ณ วนัท่ีไดรั้บจากการผลิต แต่เม่ือราคาตลาด
ปรับลดลง ณ วนัท่ีเกิดการซ้ือขาย จึงท าให้อตัราตน้ทุนขายสูงกว่ายอดขาย 
 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ  ไม่ไดใ้ห้บริการรับจา้งผลิต ในไตรมาส 3 ปี 2562 เน่ืองจากหยดุซ่อมแซมเคร่ืองจกัร  แต่มีการส่งมอบสินคา้ให้ครบ
ตามสัญญา อตัราตน้ทุนบริการร้อยละ 79.16 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตน้ทุนบริการท่ีผา่นมา 

 

3. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัย่อย (AIL)  มีอตัราตน้ทุนบริการเท่ากบั 767.53 เพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 662.91 จากไตรมาส 3 ปี 
2561 ท่ีมีอตัราตน้ทุนบริการเท่ากบัร้อยละ 104.62 เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง ท าให้ไม่สามารถปันส่วนตน้ทุนคงท่ี ท่ีมีอยูไ่ด ้
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 5.33 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562 และ 1.68 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2561
เพ่ิมขึ้น 3.65 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 217.32 ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้น ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการขนส่งเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 1.55 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการขายสินคา้มีเง่ือนไขจดัส่งสินคา้ถึงโรงงานลูกคา้มากกว่ารับสินคา้หนา้โรงงาน, ค่านายหนา้เพ่ิมขึ้น 2.00 ลา้นบาท  เป็นตน้ 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาส 3 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 22.15 ลา้นบาท และ 
18.63 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 3.52 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.91 ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นประกอบดว้ย 
ค่าท่ีปรึกษาเพ่ิมขึ้น 1.70 ลา้นบาท, ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 1.20 ลา้นบาท  เป็นตน้  

 
บริษทัฯ ตดัจ าหน่าย สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี  4.15 ล้านบาท เน่ืองจากคาดว่าจะไม่ได้ใช้

ประโยชน์ทางภาษี 
 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 1.47 ลา้นบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 
                    บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                        

                                                                                                             นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์       

                                                                              กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
ฝ่ายเลขานุการโทร. 034-877-485-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 


