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ท่ี AIE133/2563            วนัท่ี  14  พฤษภาคม  2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ( 1 มกราคม – 31 มีนาคม )  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบกำรงบกำรเงินรวม 
ไตรมำส 1 ปี 2563 
สอบทำนแล้ว 

ไตรมำส 1 ปี 2562 
สอบทำนแล้ว 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 1,843.56 424.76 1,418.80 334.02 

รายไดข้ายและบริการ 1,842.01 424.02 1,417.99 334.42 

รายไดอ้ื่น 1.55 0.74 0.81 109.46 

ตน้ทุนขายและบริการรวม (1,678.87) (448.36) 1,230.51 274.45 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 163.14 (24.34) 187.48 770.25 

ค่าใชจ้่ายขาย บริหารงาน  ตน้ทุนทางการเงิน และ 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

(32.44) (20.02) 12.42 62.04 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 132.25 (43.62) 175.87 403.19 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.025 (0.008) 0.034 403.19 

 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563  จ านวน 132.25 ลา้นบาท 
และขาดทุนสุทธิไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 43.62  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว่างงวดไตรมาส 1 ปี 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีผล
การด าเนินงานก าไรเพ่ิมขึ้น  175.87 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 403.19 

โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 133.26  ลา้นบาท เทียบกบัไตร
มาส 1 ปี 2562 ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 42.07  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  175.33  ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
416.76  ผลก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นจากปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการสนับสนุนและก าหนดมาตรการปรับเพ่ิม
สัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B10 เป็นน ้ ามนัดีเซลพ้ืนฐานและบงัคบัใชอ้ย่างเป็นทางการทัว่ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้มา 
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บริษทัฯไดพิ้จารณาตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (AIL) จ านวน 5.62  ลา้นบาท  และรับรู้ผลขาดทุนจากการไดบ้นัทึก
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ (ไบโอดีเซล) ลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 3.35 ลา้นบาท บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงการผนัผวน
ของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ โดยไดก้ าหนดนโยบายโดยเน้นให้ความส าคญัในการบริหารจดัซ้ือและจดัการวตัถุดิบ (น ้ ามนัปาลม์ดิบ) 
และสินคา้ (ไบโอดีเซล) โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวร้ะหว่าง  15-20 
วนั อีกทั้งมีการควบคุมอตัราการสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 6.77 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั  
8.17 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 1.40 ลา้นบาท  การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยเป็นการสนบัสนุนงานของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั   

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 

บริษทั ฯ  มีผลการด าเนินงานก าไรขั้นตน้ จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 169.62 ลา้น
บาท  มีก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 192.54  ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 840.05 เม่ือเทียบกบั ไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ีมีผลขาดทุนขั้นตน้ เท่ากบั 
22.92 ลา้นบาท   

 บริษทัยอ่ยมีขาดทุนขั้นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 4.86 ลา้นบาท และในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 1.42 ลา้นบาท 
โดยมีขาดทุนขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 3.44  ลา้นบาท  
  
 ประกอบดว้ยสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี  

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ปี 2563                
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,820.91 0.00 16.22 4.88 1,842.01 1.55 1,843.56 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,640.05) 0.00 (25.12) (10.35) (1,675.52) 0.00 (1,675.52) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (38.50) 0.00 35.15 0.00 (3.35) 
 

(3.35) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 142.36 0.00 26.25 (5.47) 163.14 1.55 164.69 

อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  98.77 0.00 0.88 0.26 99.92 0.08 100.00 

อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  90.07 0.00 154.87 212.09 91.14 0.00 91.07 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ปี 2562               
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อืน่ รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 412.51 5.07 0.00 6.44 424.02 0.74 424.76 
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ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ปี 2562               
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อืน่ รายไดร้วม 

ตน้ทุนขายและบริการ (417.53) (3.72) 0.00 (7.86) (429.11) 0.00 (429.11) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (19.25) 0.00 0.00 0.00 (19.25) 0.00 (19.25) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (24.27) 1.35 0.00 (1.42) (24.34) 0.74 (23.60) 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  97.12 1.19 0.00 1.52 99.83 0.17 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  101.22 73.37 0.00 122.05 105.74 0.00 105.56 

 

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน (ลา้นบาท) 1,408.40 (5.07) 16.22 (1.56) 1,417.99 0.81 1,418.80 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 341.42 (100.00) 100.00 (24.22) 334.42 110.60 334.03 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 1,241.77 (3.72) (10.03) 2.49 1,230.51 0.00 1,230.51 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 297.41 (100.00) 100.00 31.68 286.76 0.00 286.76 

ผลต่าง อตัราตน้ทนุขายต่อยอดขาย (11.15) (73.37) 154.87 90.04 (14.60) 0.00 (14.49) 
 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 
1,842.01  ลา้นบาท และ 424.02 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ ไตรมาส 1 ปี 2563 กบัไตรมาส 1 ปี 2562  รายไดข้ายและบริการรวม
เพ่ิมขึ้น 1,417.99 ลา้นบาท หรือร้อยละ 334.42  ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ามนับริโภค และผลพลอยไดส้ าหรับไตรมาส 1 ปี 2563  เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 
1 ปี 2562  เท่ากบั  1,408.40  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 341.42  จากการเพ่ิมขึ้นเชิงปริมาณและราคาขาย  

บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมในไตรมาส 1 ปี 2563  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 132.96  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 
และราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 163.18  แบ่งตามกลุ่มสินค้า 
ดงัน้ี 
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▪ การขายไบโอดีเซลในไตรมาส 1 ปี 2563  มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 135.11  และราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
112.71  ซ่ึงปริมาณขายเพ่ิมขึ้น จากการขายให้กับลูกค้ารายใหม่มากขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562  และปริมาณขาย
เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากการสนับสนุนและก าหนดให้  B10 เป็นน ้ ามันดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ จากลูกค้ากลุ่มผูค้ ้า
น ้ ามนัตามมาตรา 7 ไดมี้การส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้นตามมาตราการของภาครัฐในเดือนธันวาคม 2562 เป็นตน้มา เป็นผลให้
บริษทัฯมีมูลค่าขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 400.09  โดยราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีราคาเฉล่ีย 
33,900 บาท/ตนั ซ่ึงสูงกว่าไตรมาส 1 ปี 2562  ท่ีมีราคาเฉล่ีย 16,040 บาท/ตนั  (ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน) 

▪ การขายน ้ ามนับริโภคในไตรมาส 1 ปี 2563 มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ในอตัราร้อยละ 8.37 และ
ราคาขายเพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 56.74  มูลค่าขายรวมเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 69.85 จากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรายเดิม 
ซ่ึงไดรั้บค าส่ังซ้ือจากการเขา้แข่งขนัประกวดราคา โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็น
หลกั โดยมีการท าสัญญาซ้ือขายระยะส้ัน ก าหนดปริมาณและระยะเวลาการจดัส่ง  ท าให้บริษทัฯ สามารถวางแผนใน
การจดัหาวตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ีบริษทัฯก าหนด  

▪ การขายผลพลอยไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึงมีราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 37.32 ตามราคาตลาดกลางของ
อุตสาหกรรม และมีปริมาณขายของผลพลอยไดเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 429.79 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ซ่ึงปริมาณขาย
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ีมี
ปริมาณคงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่านั้น 

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

บริษทัฯ ไม่มีการใหบ้ริการรายไดบ้ริการรับจา้งผลิต ในไตรมาส 1 ปี 2563  เน่ืองจากบริษทัฯ มีปริมาณขายสินคา้เพ่ิม
มากขึ้น จึงไม่สามารถให้บริการรับจา้งผลิตได ้ แตใ่นไตรมาส 1 ปี 2562 มีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต เท่ากบั 5.07 ลา้นบาท 

1.3 รำยได้จำกกำรขำยกลเีซอรีนบริสุทธิ์ 

บริษทัฯ สามารถผลิตและเร่ิมขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิไดต้ั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 มีรายไดเ้ท่ากบั 
16.22  ลา้นบาท   

1.4 ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

  บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการเดินเรือขนส่งส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 และ ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 4.88 ลา้น
บาท และ 6.44 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากการใหบ้ริการเดินเรือในต่างประเทศแก่ลกูคา้ภายนอกลดลง จาก
นโยบายท่ีน ามาใชเ้พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานภายในกลุ่มธุรกิจเป็นหลกั 

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไรจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะส้ัน, ค่าปรับจากการช าระล่าชา้ของลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้ 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ้ืน่ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 1.55 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 
0.74 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 0.81 ลา้นบาท   

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 1,675.52 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 91.14 และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 429.11 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทนุ
ขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวม ร้อยละ 99.83  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2563 และ ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯมีอตัรา
ตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลงร้อยละ 14.60  ทั้งน้ี มีการพิจารณาตั้งคา่เผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 3.35 
ลา้นบาท และ ณ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 19.25 ลา้นบาท สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้   

บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 11.15 เน่ืองจาก
บริษทัฯไดรั้บค าส่ังซ้ือเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกบัราคาน ้ามนัปาลม์ดิบปรับราคาขึ้นอยา่งต่อเน่ืองระหว่างเดือนธนัวาคม 2562 -
กุมภาพนัธ์ 2563 ก่อนท่ีจะมีการปรับราคาลดลงในเดือนมีนาคม 2563 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงนโยบายในการบริหารจดัการ
สินคา้คงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

▪ ไบโอดีเซล ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 14.80 คดิเป็นลดลงร้อย
ละ 14.27  จากปริมาณขายท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท าใหผ้ลิตสินคา้มากขึ้นสามารถน ามาเฉล่ียตน้ทุนคงท่ีให้ลดลง ทั้งน้ี 
บริษทัฯ พยายามควบคุมเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในไตรมาส 1 ปี 2563 
บริษทัฯสามารถบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวใ้ห้
อยูร่ะหว่าง 15-20 วนั เพ่ือไม่ให้ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากสตอ็กสินคา้ท่ีจดัเก็บไวม้ากเกินไป เพราะความผนัผวนของ
ราคาน ้ามนัปาลม์ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการท าก าไรของบริษทัฯ โดย ณ 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาการ
ดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือในกลุ่มไบโอดีเซล เป็นจ านวน 41.25 ลา้นบาท 

▪ น ้ามนับริโภค ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 11.59  คิดเป็น
เพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 13.89 บริษทัฯมีการส่ังซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณและราคาตน้ทุนท่ีเสนอขาย (Made to 
Order) ไวแ้ลว้  แต่เน่ืองจากการจดัเก็บน ้ามนัปาลม์ดิบไม่สามารถแยกจดัเก็บได ้จึงท าให้ตน้ทนุการผลิตผนัแปร
ไปตามราคาวตัถุดิบในช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย ณ 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ ไดพ้จิารณาการดอ้ยค่าของ
สินคา้คงเหลือในกลุ่มน ้ามนับริโภค จ านวน 0.25 ลา้นบาท 

▪ ผลพลอยได ้ ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีอตัราตน้ทนุขายผลพลอยไดล้ดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 7.40 คิด
เป็นลดลงร้อยละ 5.42 บริษทัฯก าหนดให้ราคาตน้ทนุขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดว่าจะขายได ้
ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้มา จนถึง เดือนมีนาคม 2563 ราคาตลาดของสินคา้ปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองจึงท า
ให้ตน้ทุนขายสูงกว่าราคาขาย โดย ณ 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือในกลุ่ม
ผลพลอยได ้จ านวน 1.00 ลา้นบาท 
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2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ ไม่มีการรับจา้งผลิตในไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจาก ปริมาณการขายของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้บริษทัไม่
มีก าลงัผลิตเหลือส าหรับส่วนงานน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัฯใชก้ าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือมาใชใ้นการผลิตงานส่วนน้ี ซ่ึงช่วยปันส่วน
ตน้ทุนคงท่ีของบริษทัฯ  ท าให้สามารถลดตน้ทุนผลิตสินคา้ของบริษทัฯได ้ ในไตรมาส 1 ปี 2563 อตัราตนัทุนขายต่อยอดขาย 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 73.37 

3. ส่วนงำนกลเีซอรีนบริสุทธิ์   

 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เท่ากบัร้อยละ 154.86  เหตเุพราะตั้งแต่ไตรมาส 4  
ปี 2561 บริษทัฯไม่ไดข้ายผลพลอยไดช้นิดกลีเซอรีนดิบ ทั้งน้ีเพ่ือตอ้งการจดัเก็บกลีเซอรีนดิบทั้งหมดไวใ้ชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ แตเ่น่ืองจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัผูผ้ลิตเจา้ใหญใ่นต่างประเทศเพ่ิม
สัดส่วนไบโอดีเซลในดีเซลในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ส่งผลให้มีกลีเซอรีนดิบออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากเกินความตอ้งการใน
ตลาด ท าให้ราคากลีเซอรีนดิบและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดโลกปรับตวัลดลงต่อเน่ืองจนถึงไตรมาส 1 ปี 2563 แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ท าใหค้วามตอ้งการใชก้ลีเซอรีนบริสุทธ์ิเพ่ิมขึ้น ราคาตลาดของกลีเซอรี
นบริสุทธ์ิจึงปรับเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตวั ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา ท าให้พิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ
ของกลีเซอรีนดิบลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 35.15 ลา้นบาท เป็นคงเหลือท่ี 4.85 ลา้นบาท ณ 31 มีนาคม 2563
ส าหรับสินคา้กลีเซอรีนบริสุทธ์ท่ีมีสัญญาซ้ือขายแลว้  

4. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัยอ่ยมีอตัราตน้ทนุบริการเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ในอตัราร้อยละ 81.62 เน่ืองจาก
ให้บริการเดินเรือแก่ลูกคา้ภายนอกลดลง และมีนโยบายน ามาสนบัสนุนงานในกลุ่มธุรกิจ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการขายไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 9.78 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 4.43 
ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 5.35 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 120.64  ซ่ึงค่าใชจ้่ายในการขายเป็นค่าใชจ้่าย
เก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2563   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาส 1 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 19.21 ลา้นบาท และ 
15.57 ลา้นบาท ตามล าดบั มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 3.64  ลา้นบาท  รายการค่าใชจ้่ายบริหารท่ีท าให้ค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น 
ไดแ้ก่ ผลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น 1.75 ลา้นบาท และค่าท่ีปรึกษาเพ่ิมขึ้น 1.78 ลา้นบาท  
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ต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 3.23 ลา้นบาท และในไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มี
ตน้ทุนทางการเงิน  ทั้งน้ี ในไตรมาส 1 ปี 2563  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการกูย้ืมเงินจากบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวโยงเพื่อใช้
หมุนเวียนในกิจการ 

 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 0.22 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 
0.02 ลา้นบาท  

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

                      บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                             

 

                                                                                                             (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์      
                                                                              กรรมการผูจ้ดัการ  
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