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ท่ี AIE 117/2562             วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2562 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 1 ปี  2562  ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2562  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับ
ไตรมาส 1 ปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ( 1 มกราคม – 31 มีนาคม )  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบกำรงบกำรเงนิรวม 
ไตรมำส 1 ปี 2562 
สอบทำนแล้ว 

ไตรมำส 1 ปี 2561 
สอบทำนแล้ว 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 424.76 444.51 (19.75) (4.44) 

ตน้ทุนขายและบริการรวม 448.36 428.19 20.17 4.71 

ค่าใชจ่้ายในการขายบริหารและตน้ทุนทางการเงิน
และค่าใชจ่้ายทางภาษี 

20.02 22.54 (2.52) (11.18) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (43.62) (6.22) 37.40 601.29 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.008) (0.001) 0.007 700.00 

 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 43.62 ลา้นบาท และ
ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 6.22  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง ไตรมาส 1 ปี 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน
เพ่ิมข้ึน 37.40 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 601.29 

โดยบริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 42.07 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 เทียบกบัไตรมาส 
1 ปี 2561 ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 3.07 ลา้นบาท บริษทัฯมีผลขาดทุนเพ่ิมข้ึน 39.00 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,270  ผลขาดทุนท่ี
เพ่ิมข้ึนเป็นผลจากตน้ทุนขายปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ถึงแมว้า่บริษทัจะยงัคงนโยบายการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ
ให้หมุนเวียนไม่เกิน 45 วนั  แต่การปรับราคาลงของน ้ ามนัปาล์มดิบในไตรมาส 1 ปี 2562 (ท่ีมีราคาปรับลดลงอยูร่ะหวา่งราคา 17.00 – 
14.75 บาท มีส่วนต่างราคาเท่ากบั 2.25 บาท/กิโลกรัม) ในขณะท่ี ไตรมาส 1 ปี 2561 (ท่ีมีราคาปรับข้ึน-ลงอยูร่ะหวา่งราคา 21.00 – 19.50 
บาท มีส่วนต่างราคาเท่ากบั 1.50 บาท/กิโลกรัม) (ท่ีมา:กรมการคา้ภายใน)  โดยบริษทัฯไดรั้บรู้ผลขาดทุนจาก Stock loss ซ่ึงไดบ้นัทึกค่า
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เผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 19.25 ลา้นบาท  ทั้งน้ี ผลขาดทุนส่วนหน่ึงเกิดจาก การดอ้ยค่าเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย (AIL) จ านวน 2.0 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 1.55 ลา้นบาท และ ไตรมาส 1 ปี 2561  ขาดทุนสุทธิ 
3.15  ลา้นบาท  ขาดทุนสุทธิลดลง 1.60 ลา้นบาท หรือลดลงอตัราร้อยละ 50.79 
 
 ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีมีสดัส่วนเป็นร้อยละ 90 ของวตัถุดิบเพื่อการผลิตสินคา้ของ
บริษทัฯมีความผนัผวนและปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  ซ่่ึงเป็นสาเหตหุลกัท่ีท าใหบ้ริษทัฯมีผลด าเนินงานขาดทุนสุทธิ เน่ืองจาก ราคาขาย
น ้ ามนัไบโอดีเซลปรับตวัลดลงตามราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในตลาด ในขณะท่ีราคาตน้ทุนน ้ ามนัปาลม์ดิบของบริษทัฯไม่สามารถปรับตวั
ลดลงไดท้นัตามราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในตลาด จึงท าใหบ้ริษทัฯมีราคาขายน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีต ่ากวา่ราคาทุน พร้อมการบนัทึกค่าเผื่อมูลค่า
สินคา้ลดลง (NRV) ในบางไตรมาสท่ีผา่นมาส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวส่งผล
กระทบต่อผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ทั้งหมดในภาพรวม ปัจจุบนั บริษทัฯใชก้ลยทุธ์ก าหนดนโยบายเพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติัรับมือกบัความผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ โดยเนน้ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัซ้ือและจดัการวตัถุดิบ ใหมี้อตัราการ
หมุนเวยีนของสินคา้ท่ีเร็วข้ึนและเก็บสตอ็กไว ้30-45 วนั เพียงพอส าหรับการผลิตและจดัส่งในแตล่ะเดือนภายใตส้ญัญาค าสัง่ซ้ือรายไตร
มาสและรายปีเท่านั้น  

 
หมำยเหตุ: *ราคา ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562     
ที่มำ: ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบเฉล่ียต่อเดือน, กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

       
จากการผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและผูป้ระกอบการอ่ืนๆใน

อุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซลจากน ้ ามนัปาลม์ดิบนั้นมีปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีมีอยูต่ามลกัษณะการด าเนินงานของ
บริษทัฯ (Inherent Risk) ท่ีสร้างผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
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น ้ามนัปาลม์ดิบ โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ ไดแ้ก่ การแทรกแซงดา้นราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบของภาครัฐ การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 
ความตอ้งการบริโภค และสภาพภูมิอากาศ แต่นโยบายดงักล่าวและการควบคุมอตัราการสูญเสียก็ไม่สามารถก าจดัความเส่ียงขา้งตน้ได้
ทั้งหมด เพียงแต่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯเท่านั้น 

ดงันั้น บริษทัฯจึงไดล้งทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลคา่ผลพลอยได ้กลีเซอรีนดิบ ท่ี
ไดจ้ากกระบวนการผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล ซ่ึงมีก าลงัการผลิตท่ี 100 ตนักลีเซอรีนบริสุทธ์ิต่อวนั (pharmaceutical grade) และไดด้ าเนินการ
ก่อสร้างไปแลว้ 100% (อยูร่ะหวา่งการ Commissioning) คาดวา่จะสามารถผลิตในเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 2 ปี 2562 และสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ผลพลอยได ้สร้างผลก าไร และลดตน้ทุนในสินคา้หลกั (ไบโอดีเซล) ได ้นอกจากน้ี ดว้ยก าลงัการผลิตของโรงงานผลิตกลี
เซอรีนบริสุทธ์ิขา้งตน้ บริษทัฯตอ้งมีการน าเขา้ กลีเซอรีนดิบ เพ่ิมเติมจากส่วนท่ีไดจ้ากการผลิตไบโอดีเซล บริษทัฯจึงไดมี้นโยบายใช้
บริการขนส่งทางเรือของ บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (AIL) ในการน าเขา้กลีเซอรีนดิบจากต่างประเทศ และจดัเก็บกลีเซอรีนดิบท่ีคลงั
น ้ ามนัของ บริษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด ์เทอร์มินลัส์ จ ากดั (AIPT) ท่ี ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร อีกคร้ัง ซ่ึงแผนกลยทุธ์การใช้
บริการบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัฯคาดวา่จะสามารถลดภาวะขาดทุนของบริษทัยอ่ยและบริษทัฯได ้ 
  

ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 

บริษทั ฯ  ขาดทุนขั้นตน้ จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 22.92 ลา้นบาท  ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 36.81 
ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 265.01  เม่ือเทียบกบั ไตรมาส 1 ปี 2561 ท่ีมีก าไรขั้นตน้ 13.89 ลา้นบาท 

 บริษทัยอ่ย ขาดทุนขั้นตน้จากการใหบ้ริการในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 1.42 ลา้นบาท และขาดทุนขั้นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2561 
เท่ากบั 0.02 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 1.40 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7,000 
  
 ประกอบดว้ยสาเหตุ ดงัตอ่ไปน้ี  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 412.51 5.07 6.44 424.02 0.74 424.76 

ตน้ทุนขายและบริการ (436.78) (3.72) (7.86) (448.36) 0.00 (448.36) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ตามส่วนงาน (24.27) 1.35 (1.42) (24.34) 0.74 (23.60) 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  97.12 1.19 1.52 99.83 0.17 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  105.88 73.37 122.05 105.74 0.00 105.56 
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561       
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 411.73 16.65 13.68 442.06 2.45 444.51 

ตน้ทุนขายและบริการ (402.34) (12.15) (13.70) (428.19) 0.00 (428.19) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 9.39 4.50 (0.02) 13.87 2.45 16.32 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  92.63 3.75 3.08 99.45 0.55 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  97.72 72.97 100.15 96.86 0.00 96.33 

       

เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  0.78 (11.58) (7.24) (18.04) (1.71) (19.75) 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 0.19 (69.55) (52.92) (4.08) (69.80) (4.44) 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 34.44 (8.43) (5.84) 20.17 0.00 20.17 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 8.56 (69.38) (42.63) 4.71 0.00 4.71 

ผลต่าง อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย 8.16 0.40 21.90 8.88 0.00 9.23 
 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และ ไตรมาส 1 ปี 2561  เท่ากบั  
424.02  ลา้นบาท และ 442.06 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ ไตรมาส 1 ปี 2562 กบัไตรมาส 1 ปี 2561  รายไดข้ายและบริการรวมลดลง 
18.04  ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.08  ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ำ้มันบริโภค และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยไดส้ าหรับไตรมาส 1 ปี 2562  เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 
2561  เท่ากบั  0.78  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.19  จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขาย ในขณะท่ีราคาขายต่อหน่วยสินคา้ลดลง  
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บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมในไตรมาส 1 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.57  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 และ
ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ในไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 19.35  เป็นผลท าใหมู้ลค่าขายรวมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 0.19  แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 
- การขายไบโอดีเซลในไตรมาส 1 ปี 2562 มีปริมาณขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.80  บริษทัฯ ไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้เพ่ิมข้ึนจากลูกคา้

บางรายท่ีไม่ไดรั้บในไตรมาส 1 ปี 2561 และราคาขายลดลงร้อยละ 25.89  เน่ืองจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ปรับตวั
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง มูลค่าขายลดลงร้อยละ 13.58 ซ่ึงการลดลงของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบส่งผลกระทบต่อราคาขายไบโอดีเซล
อยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ ปี 2557 ดงัน้ี 

ไบโอดีเซล 

ปี ปริมาณขาย  
(ลิตร) 

ราคาขาย / ลิตร 
(บาท) 

2557         101,156,955  28.72 

2558         100,953,539  30.91 

2559           84,985,695  31.21 

2560           79,528,231  24.27 

2561           64,508,273  20.08 

Q1/2562           20,406,980  16.36 

- การขายน ้ ามนับริโภคในไตรมาส 1 ปี 2562 มีปริมาณขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 13.11 จากปริมาณขายรวม และมูลค่าขายคิดเป็น 
อตัราร้อยละ 16.43 จากมูลค่าขายสินคา้รวม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2561 ท่ีไม่มีการขายน ้ ามนับริโภค ปัจจุบนัการขาย
น ้ ามนับริโภค บริษทัฯ มุ่งเนน้ใหมี้การขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสญัญาซ้ือขายระยะสั้น ก าหนด
ปริมาณและระยะเวลาการจดัส่ง ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ีบริษทัฯก าหนด เพื่อลด
ความเส่ียงในการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ การลดลงของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบส่งผลกระทบต่อราคาขายน ้ ามนับบริโภคอยา่ง
ต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ ปี 2557 ดงัน้ี 

น ้ามนับริโภค 

ปี ปริมาณขาย  
(กก.) 

ราคาขาย / กก. 
(บาท) 

2557           32,963,247  30.32 

2558           21,183,438  29.79 

2559           18,358,222  35.45 

2560             4,321,718  31.22 

2561             3,630,585  23.86 

Q1/2562             2,814,149  24.08 
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- การขายผลพลอยไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2562 มีปริมาณขายลดลง จากไตรมาส 1 ปี 2561 ในอตัราร้อยละ 41.81 และราคาขายของผล
พลอยไดล้ดลงร้อยละ 36.25  ปริมาณขายท่ีลดลงเน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดจ้ าหน่ายกลีเซอรีนดิบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 
เน่ืองจากตอ้งการเก็บไวเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับการ Commissioning เคร่ืองจกัรผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ซ่ึงคาดวา่จะสามารถผลิตและ
ขายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2562 ทั้งน้ี บริษทัฯคาดวา่การด าเนินการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 99.50% จะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ผลพลอยได ้สร้างผลก าไร และลดตน้ทุนในสินคา้หลกั (ไบโอดีเซล) ได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการ
ขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ีมีปริมาณคงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลเท่านั้น 

 

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

รายไดบ้ริการรับจา้งผลิตมาจากลูกคา้แบ่งเป็น 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

- บริการรับจา้งผลิตน ้ ามนัปาลม์เพื่อใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลในไตรมาส 1 ปี 2562 มีปริมาณลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลง
อตัราร้อยละ 58.45 และรายไดจ้ากการใหบ้ริการลดลงอตัราร้อยละ 58.18 รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากความตอ้งการใชว้ตัถุดิบเพ่ือผลิต
น ้ ามนัไบโอดีเซลของลูกคา้ลดลง 

- บริการรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภค ไม่มีการรับจา้งในไตรมาส 1 ปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯไดย้กเลิกสญัญากบัลูกคา้ทั้งสองราย ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 และเดือนกนัยายน 2561 ตามล าดบั สืบเน่ืองจากลูกคา้ไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสญัญา 

 

1.3 ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และ ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 6.44 ลา้นบาท 
และ 13.18  ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากการ หยดุใหบ้ริการเดินเรือ เน่ืองจากจอดซ่อม  

 

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่าถงัเก็บน ้ ามนั, รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น, ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  เป็นตน้   

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้น ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 0.74 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 2.45 
ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั  1.71  ลา้นบาท  

 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 448.36 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 105.74 และไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 428.19 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวม
ต่อรายไดข้ายและบริการรวม ร้อยละ 96.86 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2562 และ ไตรมาส 1 ปี  2561 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อ
ยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.88  สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

 



 

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           7 of 8                     
               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 
 

1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ำ้มันบริโภค และผลพลอยได้   

บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของไตรมาส 1 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 8.16  เป็นผลจากราคา
น ้ ามนัปาลม์ดิบในไตรมาส 1 ปี 2562 ปรับตวัลดลงต่อเน่ืองระหวา่งงวดไตรมาส  ส่วนต่างราคาท่ี -2.25 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีไตร
มาส 1 ปี 2561 มีการปรับเพ่ิมข้ึนของราคาวตัถุดิบ ซ่ึงมีส่วนต่างราคาท่ี +1.50 บาท/กิโลกรัม  ดงันั้น จึงท าใหใ้นไตรมาส 1 ปี  2562 
บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากราคาตน้ทุนวตัถดิุบคงเหลือท่ีมีราคาสูงส่งผลใหมี้อตัราตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคง
นโยบายในการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหมี้อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือไม่ต ่ากวา่ 0.7 เท่า 
หรือระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียไม่เกิน 45 วนั  เพื่อลดความเส่ียงในสินคา้คงเหลือราคาสูงกวา่ราคาขายท่ีจะอาจเกิดข้ึนเม่ือราคา
น ้ ามนัปาลม์ดิบมีการปรับราคาลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

1.1 ไบโอดีเซล  ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายไบโอดีเซลเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 10.91 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 11.08 เน่ืองจากไตรมาส 1 ปี  2562  บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากราคาตลาดของวตัถุดิบท่ีปรับราคาลดลง ส่งผลใหร้าคา
ประกาศ สนพ.เพือ่ขายไบโอดีเซลลดลง จึงเกิดผลขาดทุนจากตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือท่ีมีราคาสูง  

1.2 น ้ามนับริโภค  ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายน ้ ามนับริโภค ร้อยละ 83.44  และไตรมาส 1 ปี 2561  ไม่มียอดขาย 
บริษทัฯมีความสามารถในการท าก าไรส่วนน ้ ามนับริโภค  เน่ืองจากสัง่ซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณและราคาตน้ทุนท่ีเสนอขาย (Made 
to Order)  ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ  

1.3 ผลพลอยได ้ ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายผลพลอยไดเ้พ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 51.12 คิดเป็นเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 59.76   บริษทัฯก าหนดใหร้าคาตน้ทุนขายของผลิตภณัฑพ์ลอยได ้เป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดวา่จะขายได ้ 
แตเ่น่ืองจากใน ไตรมาส 1 ปี 2562 ราคาตลาดของสินคา้ปรับลดลงจึงท าใหต้น้ทุนขายสูงกวา่ราคาขาย เป็นผลใหข้าดทุนขั้นตน้ 
บริษทัฯไดปั้นส่วนตน้ทุนของผลพลอยได ้ตามราคาขายของสินคา้ท่ีผลิตจากผลพลอยไดห้กัดว้ยตน้ทุนผลิตสินคา้ ซ่ึงการปัน
ส่วนตน้ทุนสินคา้ตามราคาขายของสินคา้หลกัจะท าใหต้น้ทุนผลพลอยไดมี้ราคาสูงข้ึน มีผลท าใหต้น้ทุนสินคา้หลกั (ไบโอ
ดีเซล) มีตน้ทุนขายลดลง   
 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ  มีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้ง เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2562 และไตรมาส 1 ปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 0.40 ซ่ึงบริษทัฯยงัคงมีอตัราก าไรในการรับจา้งผลิตอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากไม่มีความเส่ียงเร่ืองการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ งาน
รับจา้งผลิตเป็นส่วนงานท่ีบริษทัฯ ใชก้ าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือมาใชผ้ลิตงานส่วนน้ี  ซ่ึงช่วยปันส่วนตน้ทุนคงท่ีของบริษทัฯ  ท าให้
สามารถลดตน้ทุนผลิตสินคา้ของบริษทัฯได ้อตัราตน้ทุนรับจา้งต่อรายไดแ้ยกตามส่วนงานรับจา้งผลิต ดงัน้ี 

2.1 งานรับจา้งผลิตน ้ ามนัปาลม์ก่ึงส าเร็จรูปเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้งใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 73.37 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัไตรมาส 1 ปี 2561 ท่ีมีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้งเท่ากบั 
75.90  และในหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราผลก าไรต่อรายไดรั้บจา้งส าหรับการรับจา้งผลิตส่วนน้ีอยา่งสม ่าเสมอ  
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2.2 ไม่มีการรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภคในไตรมาส 1 ปี 2562  ในขณะท่ีไตรมาส 1 ปี 2561 มีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้ง 
เท่ากบัร้อยละ 65.07  ทั้งน้ี บริษทัฯไดย้กเลิกสญัญารับจา้งผลิตกบัลูกคา้กลุ่มน ้ ามนับริโภคแลว้ตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม และเดือน
กนัยายน 2561 ตามล าดบั เน่ืองจากลูกคา้ไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญา 
 

3. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัยอ่ย (AIL)  มีอตัราตน้ทุนบริการเท่ากบั 122.05 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2561 ท่ีมีอตัราตน้ทุน
บริการเท่ากบั 100.15 ในอตัราร้อยละ 21.90 เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง ท าใหไ้ม่สามารถปันส่วนตน้ทุนคงท่ี ท่ีมีอยูไ่ด ้

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย  ในส่วนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2562
เท่ากบั 4.43 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 1.81 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายขายเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 2.62 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
144.75 เน่ืองจากการขายสินคา้ในไตรมาส 1 ปี 2562  เป็นเง่ือนไขจดัส่งสินคา้ถึงโรงงานลูกคา้มากกวา่รับสินคา้หนา้โรงงาน  

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารในไตรมาส 1 ปี 2562 และ ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 15.57 ลา้นบาท และ 
19.60 ลา้นบาท ตามล าดบัค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเท่ากบั 4.03 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20.56 การลดลงของค่าใชจ่้ายบริหารใน
ไตรมาส 1 ปี 2562  เกิดจากขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นลดลง  1.87 ลา้นบาท และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ของบริษทัยอ่ย (AIPT) ลดลง  
2.76 ลา้นบาท     

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

            ขอแสดงความนบัถือ 
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