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ท่ี AIE174/2563            วนัท่ี  14  สิงหาคม  2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563  ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน  2563  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ( 1 เมษายน – 30 มิถุนายน)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562 YoY   ไตรมาส 1/2563 QoQ 
ลา้น
บาท 

% 
ลา้น
บาท 

% 
ลา้น
บาท 

%  ลา้น 
บาท 

% 
ลา้น
บาท 

% 

รายไดข้ายสินคา้ 1,036.71  99.53%  446.31  99.22%  590.40  132.29%    1,837.13  99.74%  (800.42) (43.57%) 
รายไดเ้ดินเรือ 4.90  0.47%  3.53  0.78%  1.38  39.00%    4.88  0.26%  0.02  0.47%  
รวมรายได ้ 1,041.61  100.00%  449.83  100.00%  591.78  131.56%    1,842.01  100.00%  (800.39) (43.45%) 
ตน้ทุนขาย (994.78) (95.96%) (413.84) (92.73%) 580.94  140.38%    (1,665.17) (90.64%) (670.39) (40.26%) 
NRV เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 44.15  4.26%  (18.49) (4.14%) 62.64  338.78%    (3.35) (0.18%) 47.50  1,417.91%  
ตน้ทุนบริการเดินเรือ (7.10) (144.85%) (7.39) (209.53%) 0.29  3.91%    (10.35) (212.07%) 3.25  31.38%  
ก าไรขั้นตน้ 83.89  8.05%  10.12  2.25%  73.77  729.24%    163.14  8.86%  (79.25) (48.58%) 
รายไดอ้ื่น 1.48  0.14%  0.73  0.16%  0.75  102.33%    1.55  0.08%  (0.08) (4.96%) 
ค่าใชจ้่ายขายบริหาร (34.84) (3.34%) (27.63) (6.14%) 7.20  26.06%    (28.99) (1.57%) (5.85) (20.18%) 
ตน้ทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได ้ (2.12) (0.20%) (0.14) (0.03%) 1.98  1,412.14%    (3.46) (24.47%) (1.34) (38.73%) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 48.41  4.65%  (16.93) (3.76%) 65.34  385.95%    132.25  7.18%  (83.84) (63.40%) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.0093  (0.0032) 0.0125  385.95%    0.0253  (0.02) (63.40%) 
ก าไร(ขาดทุน) หลงั
ปรับปรุง EBITDA 

104.53  10.03%  3.22  0.72%  101.30  3,145.11%    163.95  8.90%  (59.42) (36.24%) 
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ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563  จ านวน 48.41 ลา้นบาท และ
ขาดทุนสุทธิไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 16.93 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว่างงวดไตรมาส 2 ปี 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีผลการ
ด าเนินงานก าไรเพ่ิมขึ้น  65.34 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 385.95 และเม่ือเทียบไตรมาส 2  ปี 2563 กบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีก าไร
สุทธิจ านวน 132.25 ลา้นบาท ก าไรสุทธิลดลงเท่ากบั 83.84 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 63.40  ทั้งน้ี บริษทัฯมีก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA  
ในไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 104.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2562  เท่ากบั 101.30 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3,145.11   เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึงมีก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA เท่ากบั 163.95 ลา้นบาท  ก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA ลดลงเท่ากบั 
59.42 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 36.24  

โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 49.56  ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาส 2 
ปี 2562 ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 12.21  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  61.77  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 505.83  ผลก าไร
สุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นจากปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและก าหนดมาตรการปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซล
ในดีเซลจาก B7 เป็น B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานและบงัคบัใชอ้ย่างเป็นทางการทัว่ประเทศ ตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา ทั้งน้ี 
บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 3.20 ลา้นบาท บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงการผนัผวน
ของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ โดยไดก้ าหนดนโยบายโดยเน้นให้ความส าคญัในการบริหารจดัซ้ือและจดัการวตัถุดิบ (น ้ ามนัปาลม์ดิบ) และ
สินคา้ (ไบโอดีเซล) โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวร้ะหว่าง  15-20 วนั อีกทั้ง
มีการควบคุมอตัราการสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษทัฯไดพ้ิจารณาลดหน้ีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่ บริษทัย่อย 
(บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั) เป็นจ านวนเงิน 8.50 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั มีผลขาดทุนต่อเน่ืองไม่สามารถท า
ก าไรได ้จึงขายทรัพยสิ์นทั้งหมดพร้อมหยดุประกอบกิจการ และไม่สามารถช าระหน้ีทั้งหมดไดค้รบตามจ านวน   

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 1.08 ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั  9.02 
ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 7.94  ลา้นบาท  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยหยดุด าเนินกิจการแลว้   

ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 

บริษทั ฯ  มีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 83.89 ลา้นบาท  มีก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 
73.77  ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 729.04  เม่ือเทียบกบั ไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 10.12 ลา้นบาท   

 บริษทัยอ่ยมีขาดทุนขั้นตน้ในไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 2.20 ลา้นบาท และในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 3.86 ลา้นบาท โดยมี
ขาดทนุขั้นตน้ลดลง 1.66  ลา้นบาท  
  
 ประกอบดว้ย ดงัต่อไปน้ี  
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ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 2 ปี 2563                
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 993.67 0.00 43.04 4.90 1,041.61 1.48 1,043.09 

ตน้ทุนขายและบริการ (954.63) 0.00 (40.15) (7.10) (1,001.88) 0.00 (1,001.88) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 39.95 0.00 4.20 0.00 44.15   44.15 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 78.99 0.00 7.09 (2.20) 83.88 1.48 85.36 

อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  95.26 0.00 4.13 0.47 99.86 0.14 100.00 

อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  96.07 0.00 93.29 144.90 91.95 0.00 91.82 

 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 2 ปี 2562               
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 446.31 0.00 0.00 3.53 449.84 0.73 450.57 

ตน้ทุนขายและบริการ (413.84) 0.00 0.00 (7.39) (421.23) 0.00 (421.23) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (18.49) 0.00 0.00 0.00 (18.49) 0.00 (18.49) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 13.98 0.00 0.00 (3.86) 10.12 0.73 10.85 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  99.06 0.00 0.00 0.78 99.84 0.16 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  92.72 0.00 0.00 209.35 97.75 0.00 97.59 

 

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน (ลา้นบาท) 547.36 0.00 43.04 1.37 591.77 0.75 592.52 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 122.64 0.00 100.00 38.81 131.55 102.74 131.50 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 482.35 0.00 35.95 (0.29) 518.01 0.00 518.01 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 116.55 0.00 100.00 (3.92) 122.98 0.00 122.98 

ผลต่าง อตัราตน้ทนุขายต่อยอดขาย 3.35 0.00 93.29 (64.45) (5.80) 0.00 (5.78) 
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 และไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 
1,041.61  ลา้นบาท และ 449.84 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2563 กบัไตรมาส 2 ปี 2562  รายไดข้ายและบริการรวมเพ่ิมขึ้น 
591.77  ลา้นบาท หรือร้อยละ 131.55  ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยไดส้ าหรับไตรมาส 2 ปี 2563  เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 
2562  เท่ากบั  547.36  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 122.64  จากการเพ่ิมขึ้นเชิงปริมาณและราคาขาย  

บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมในไตรมาส 2 ปี 2563  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69.47  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 และ
ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ในไตรมาส 2 ปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2562 ร้อยละ 73.89  แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

▪ การขายไบโอดีเซลในไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.77  และราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.00  ซ่ึง
ปริมาณขายเพ่ิมขึ้น จากการขายให้กบัลูกคา้รายใหม่มากขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2562  และปริมาณขายเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจาก
การสนบัสนุนและก าหนดให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ ส่งผลให้บริษทัฯมีมูลค่าขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 130.54  
โดยราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีราคาเฉล่ีย 22,000 บาท/ตนั ซ่ึงสูงกว่าไตรมาส 2 ปี 2562  ท่ี
มีราคาเฉล่ีย 17,200 บาท/ตนั  (ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน) ราคาขายเมทิลเอสเทอร์เพ่ิมขึ้นตามการปรับเพ่ิมขึ้นของราคา
น ้ ามนัปาล์มดิบเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ปริมาณการขายเมทิลเอสเทอร์จะปรับตัวลดลง ร้อยละ 20 จากไตรมาส 
1/2563 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้มีการเดินทางลดน้อยลง ส่งผลให้ภาพรวม
ปริมาณการใชดี้เซลของประเทศในไตรมาส 2/2563 ลดลง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2/2563 บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาล์มดิบ จากราคาน ้ ามนัปาล์มดิบในไตรมาส 2/2563 ท่ีปรับลดลงในอตัรามากถึงร้อยละ 
33.75  เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2563  

▪ การขายน ้ ามนับริโภคในไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2562 ในอตัราร้อยละ 205.98 และราคา
ขายเพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 65.41  มูลค่าขายรวมเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 406.13 จากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรายเดิม ซ่ึงไดรั้บ
ค าส่ังซ้ือจากการเขา้แข่งขนัประกวดราคา โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้ให้มีการขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท า
สัญญาซ้ือขายระยะส้ัน ก าหนดปริมาณและระยะเวลาการจดัส่ง  ท าให้บริษทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภายใต้
ตน้ทุนขายท่ีบริษทัฯก าหนด  

▪ การขายผลพลอยไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2563 ซ่ึงมียอดขายลดลงร้อยละ 40.70  จากราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 56.10 ตามราคา
ตลาดกลางของอุตสาหกรรม และมีปริมาณขายของผลพลอยไดเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 35.09  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ซ่ึง
ปริมาณขายเพ่ิมขึ้นตามปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ีมี
ปริมาณคงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่านั้น 
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1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากการบริการรับจา้งผลิต ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562  เน่ืองจากบริษทัฯ มีปริมาณขายสินคา้เพ่ิมมากขึ้นจึง
ไม่สามารถให้บริการรับจา้งผลิตได ้ 

1.3 รำยได้จำกกำรขำยกลเีซอรีนบริสุทธิ์ 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีรายไดเ้ทา่กบั 43.04  ลา้นบาท  เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 26.82 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมขึ้นอตัรา
ร้อยละ 165.00 จากการปรับเพ่ิมขึ้นของราคาตลาดกลีเซอรีนบริสุทธ์ิและปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้น  จากความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

1.4 ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

  บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการเดินเรือขนส่งส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 และ ไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 4.90 ลา้นบาท และ 

3.53 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยหยดุด าเนินกิจการ และขายเรือเดินทะเลให้กบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนระยะส้ัน  เป็นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ้ืน่ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบั 1.48 ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 0.73 
ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 0.75 ลา้นบาท   

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 1,001.88  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 91.95 และไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 421.23 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราตน้ทุนขายรวมต่อ
รายไดข้ายและบริการรวม ร้อยละ 97.75  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2563 และ ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯมีอตัราตน้ทนุขายต่อ
ยอดขายลดลงร้อยละ 5.80  ทั้งน้ี ในไตรมาส 2/2563 มีการกลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจากไตรมาสก่อน จ านวน 44.15 ลา้นบาท 
และมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 3.20 ลา้นบาท และ ณ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 18.49 
ลา้นบาท สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้   

บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของไตรมาส 2 ปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2562 ร้อยละ 3.35  ถึงแมว่้าบริษทัฯ
ไดรั้บค าส่ังซ้ือเพ่ิมมากขึ้น แตร่าคาน ้ามนัปาลม์ดิบปรับราคาลงอยา่งมากระหว่างเดือนมีนาคม - มิถนุายน 2563 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
ยงัคงนโยบายในการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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▪ ไบโอดีเซล ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2562 ร้อยละ 4.52  คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.91  ปริมาณขายท่ีเพ่ิมมากขึ้นท าให้ผลิตสินคา้มากขึ้นและสามารถน ามาเฉล่ียตน้ทุนคงท่ีให้ลดลง บริษทัฯ พยายาม
ควบคุมเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เน่ืองจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมีการปรับราคา
ลดลงระหว่างปลายเดือนมีนาคม -มิถุนายน 2563 (28.00 - 20.00 บาท/กิโลกรัม) ส่วนต่าง -8.00 บาท/กิโลกรัม อยา่งไรก็
ตามบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัในการบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและ
เก็บสต็อกไวใ้ห้อยู่ระหว่าง 15-20 วนั เพื่อไม่ให้ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากสต็อกสินคา้ท่ีจดัเก็บไวม้ากเกินไป เพราะความ
ผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการท าก าไรของบริษทัฯ ท าให้ ณ 30  มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ได้
พิจารณาค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงในกลุ่มไบโอดีเซล เป็นจ านวน 2.90 ลา้นบาท ในขณะท่ีไตรมาส 2 ปี 2562 
ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบปรับราคาขึ้นต่อเน่ืองระหว่างงวดไตรมาส  (15.00 – 20.00 บาท/กิโลกรัม) ส่วนต่างราคา  +5.00 
บาท/กิโลกรัม  และปรับลดลงในช่วงปลายไตรมาส บริษทัฯมีการบนัทึกคา่เผื่อสินคา้ลดลง ณ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 
18.49 ลา้นบาท 

▪ น ้ามนับริโภค ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562 ร้อยละ 22.03  คิดเป็นลดลงในอตัรา
ร้อยละ 22.96  เน่ืองจาก บริษทัฯ เขา้ร่วมแข่งขนัเสนอราคาล่วงหนา้ในช่วงท่ีราคาน ้ามนัปาลม์ดิบมีราคาสูง เม่ือถึงเวลา
ส่งมอบสินคา้ราคาวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบกลบัมีราคาตลาดท่ีลดลง เป็นผลให้บริษทัฯ มีก าไรจากส่วนต่างของราคา
วตัถุดิบกบัราคาขาย ณ วนัผลิตและส่งมอบสินคา้  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีการส่ังซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณและราคา
ตน้ทุนท่ีเสนอขาย (Made to Order) ไวแ้ลว้  แต่เน่ืองจากการจดัเก็บน ้ามนัปาลม์ดิบไม่สามารถแยกจดัเก็บได ้ จึงท าให้
ตน้ทุนการผลิตผนัแปรไปตามราคาวตัถุดิบในช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณา
การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือในกลุ่มน ้ามนับริโภค จ านวน 0.06 ลา้นบาท 

▪ ผลพลอยได ้ ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีอตัราตน้ทนุขายผลพลอยไดเ้พ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2562 ร้อยละ 48.96 คิดเป็น
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.26  บริษทัฯก าหนดให้ราคาตน้ทนุขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดว่าจะขายได ้ตั้งแต่ไตร
มาส 2 ปี 2562 เป็นตน้มา จนถึง เดือนมีนาคม 2563 ราคาตลาดของสินคา้ปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองท าให้ตน้ทุนสินคา้สูง
กว่าราคาขาย แมว่้าในไตรมาส 2 ปี 2563 ราคาตลาดของผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ะปรับราคาขึ้น แต่เน่ืองจากมีการท าสัญญา
ซ้ือขายไวแ้ลว้ จึงไม่ไดข้ายตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ ไม่มีการรับจา้งผลิตตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เน่ืองจาก ปริมาณขายสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท าใหบ้ริษทัไม่
มีก าลงัผลิตเหลือส าหรับส่วนงานน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัฯใชก้ าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือมาใชใ้นการผลิตงานส่วนน้ี ซ่ึงช่วยปันส่วนตน้ทุน
คงท่ีของบริษทัฯ  ท าให้สามารถลดตน้ทนุผลิตสินคา้ของบริษทัฯได ้ 

3. ส่วนงำนกลเีซอรีนบริสุทธิ์   

 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เท่ากบัร้อยละ 93.29  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ท าให้ความตอ้งการใชก้ลีเซอรีนบริสุทธ์ิเพ่ิมขึ้น ราคาตลาดของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจึงปรับเพ่ิมขึ้นเป็น
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เท่าตวั ตั้งแตป่ลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา ท าให้ไตรมาส 2 ปี 2563 พิจารณากลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของสินคา้คงเหลือกลุ่ม
สินคา้กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ จ านวน 4.20 ลา้นบาทท่ีบนัทึกไว ้ณ 31 มีนาคม 2563  เป็นคงเหลือท่ี 0.65 ลา้นบาท ณ 30 มิถุนายน 2563  

4. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

 บริษทัยอ่ยมีอตัราตน้ทุนบริการในไตรมาส 2 ปี 2563 ร้อยละ 144.90 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562 ในอตัราร้อยละ 64.45 ท่ี
มีอตัราตน้ทนุบริการต่อยอดขายร้อยละ  209.35   จากผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ท่ีประสบกบัผลขาดทนุมาอยา่งต่อเน่ืองท าให้
บริษทัยอ่ยตอ้งหยดุด าเนินกิจการ  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการขาย ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 9.11 ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 6.46 ลา้น
บาท คดิเป็นอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย ร้อยละ 0.87 และ 1.43  ตามล าดบั  โดยค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 2.66 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.16  ซ่ึงค่าใชจ้่ายในการขายเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น ตามเง่ือนไขการส่งมอบ
สินคา้ท่ีตกลงกนั 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้า่ยในการบริหารในไตรมาส 2 ปี 2563 และไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 25.72 ลา้นบาท และ 
21.18 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย ร้อยละ 2.47 และ 4.70  ตามล าดบั มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 4.55  
ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.46    

รายการค่าใชจ้่ายบริหารส าคญัท่ีท าใหค้่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2563 ไดแ้ก่ การลดหน้ีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 
เป็นจ านวนเงิน 8.50 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ย (บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั) มีผลขาดทุนต่อเน่ืองไม่สามารถท าก าไรไดจึ้งขาย
ทรัพยสิ์นทั้งหมดพร้อมหยดุประกอบกิจการ และไม่สามารถช าระหน้ีทั้งหมดไดค้รบตามจ านวน 

ต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทนุทางการเงินในไตรมาส 2 ปี 2563  เท่ากบั 1.99  ลา้นบาท และในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 0.10 
ลา้นบาท ทั้งน้ี ในไตรมาส 2 ปี 2563  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการกูย้ืมเงินจากบริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวโยงเพื่อใชห้มุนเวียนในกิจการ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ในไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 0.13 ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 0.04 
ลา้นบาท  
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            ขอแสดงความนบัถือ 

                      บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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