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AI 542 / 2561

วันที 13 พฤศจิกายน 2561
เรือง

คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2561

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียน อิน ซูเ ลเตอร์ จํา กัด (มหาชน) ใคร่ข อชีแจงผลการดําเนิน งานตามงบการเงิน รวม ไตรมาส 3 ปี 2561
โดยสรุปรายการทีสําคัญดังต่อไปนี
รายการ (ล้านบาท)

ไตรมาส 3 ปี 2561

ไตรมาส 3 ปี 2560

% เพิม(ลด)

รายได้รวม

692.12

1,030.87

(32.86)

ค่าใช้จ่ายรวม

602.59

839.57

(28.23)

-

0.17

(100.00)

กําไรก่อนภาษีเงินได้

89.53

191.13

(53.16)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1.72

31.30

(94.50)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

87.81

159.83

(45.06)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่

96.57

119.21

(18.99)

ต้นทุนทางการเงิน

ผลดําเนินงาน กําไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทฯในไตรมาส3 ปี 2561 จํานวน 96.57 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับ ปี 2560
ซึงมีกําไรสุทธิเท่ากับ 119.21 ล้านบาท คิดเป็นลดลงเท่ากับ 22.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.99 โดยมีสาเหตุหลักดังนี
ผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม)
 มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าและวัตถุดิบ ในไตรมาส 3 ปี 2561 จํานวน 255.24 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับรายได้ จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าและวัตถุดิบ ไตรมาส 3 ปี 2560 จํานวน 150.72 ล้านบาท หรือเพิมขึน
104.52 ล้านบาท (69.35%) และมีต้นทุนจากการจําหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 128.57 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับต้นทุนการจําหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าไตรมาส 3 ปี 2560 จํานวน 83.60 ล้านบาท หรือเพิมขึน 44.97 ล้านบาท
(53.79%) โดยมีกําไรขันต้น 126.67 ล้านบาท
 มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 46.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้จาการรับเหมา
ก่อสร้างในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 58.21 ล้านบาท ลดลง 11.74 ล้านบาท (20.17%) และมีต้นทุนจากการรับเหมา
ก่อสร้างเท่ากับ 43.08 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 เปรียบเทียบกับต้มทุนการรับเหมาก่อสร้างในไตรมาส 3 ปี 2560
เท่ากับ 45.74 ล้านบาท ลดลง 2.66 ล้านบาท (5.82%) โดยมีกําไรขันต้น 3.39 ล้านบาท
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 รายได้จากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล (B100) นํามันพืช และผลผลิตพลอยได้ในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 385.77 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับรายได้จากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล (B100) นํามันพืช และผลผลิตพลอยได้ในไตรมาส 3 ปี 2560
เท่ากับ 658.95 ล้า นบาท ลดลง 273.18 ล้า นบาท (41.46%) มีต ้น ทุนจากการจําหน่ายนํามัน ไบโอดีเซล นํามัน พืช และ
ผลผลิตพลอยได้ในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 390.44 ล้านบาท เปรียบเทียบกับต้นทุนจากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล
นํามันพืช และผลผลิตพลอยได้ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 656.76 ล้านบาท ลดลง 266.32 ล้านบาท (40.55%) เนืองจาก
ความต้องการของลูกค้าลดลง และการผันผวนของราคานํามัน ปาล์มดิบ โดยมีผลขาดทุน ขันต้นในไตรมาส 3 ปี 2561
เท่ากับ 4.67 ล้านบาท
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 39.45 ล้านบาท เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารของไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 54.07 ล้านบาท ลดลง 14.62 ล้านบาท (27.04%)
ฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
 สินทรัพย์รวม ณ วันที 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 3,350.20 ล้านบาท เมือเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
จํานวน 3,183.66 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึนเท่ากับ 166.54 ล้านบาท (5.23%) มีสาเหตุหลัก จากการเพิมขึนของเงินลงทุน
ชัวคราว และ ซือทรัพย์สิน
 หนีสินรวม ณ วันที 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 225.77 ล้านบาท เมือเทียบกับหนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวน
218.46 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึนเท่ากับ 7.31 ล้านบาท (3.35%) มีสาเหตุหลักจากการซือสินค้าและทรัพย์สิน
 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 3,124.43 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 จํานวน 2,965.20 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึนเท่ากับ 159.23 ล้านบาท (5.37%)
สภาพคล่อง (งบการเงินรวม)
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 6.84 เท่า เมือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ
วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงเท่ากับ 6.74 เท่า คิดเป็นเพิมขึนจํานวน 0.10 เท่า
 อัตราส่ว นหนีสิน รวมต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.072 เท่า เมือเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
หนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงเท่ากับ 0.073 เท่า คิดเป็นลดลงจํานวน 0.001 เท่า

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ )
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
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